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На основу чл. 53a ст. 5. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 12. ст. 2.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“
бр. 68/2019), Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам градске управе града
Шапца решавајући по усаглашеном захтеву инвеститора “Патен градња”, ДОО са седиштем у Шапцу,
Ул. цара Душана бр. 36, матични број 21283509, чији је пуномоћник дипл. грађ. инж. Косановић
Кристина из Новог Сада, Ул. др Светислава Касапиновића бр. 33, за издавање локацијских услова за
изградњу стамбеног објекта са 12 стамбених јединица на кат. парцели бр. 7728 КО Шабац, у Шапцу,
Ул. Милутина Бојића, доноси
 

 

З А К Љ У Ч А К
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-35896-LOCН-2/2021 за издавање локацијских услова за
изградњу стамбеног објекта са 12 стамбених јединица на кат. парцели бр. 7728 КО Шабац, у Шапцу,
Ул. Милутина Бојића, који је поднет овом органу 27.10.2021. године, као усаглашен, о д стране
инвеститора “Патен градња”, ДОО Шабац, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Косановић Кристине
из Новог Сада, Ул. др Светислава Касапиновића бр. 33.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

“Патен градња”, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. цара Душана бр. 36, поднео је овом органу
27.10.2021. године усаглашен захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта
са 12 стамбених јединица на кат. парцели бр. 7728 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Милутина Бојића. Захтев
је поднет електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Косановић Кристине из Новог Сада, Ул. др Светислава
Касапиновића бр. 33, која поседује лиценце бр. 311 O871 16 и 411 J750 16 ИКС. Усаглашени захтев је
поднет након доношења закључка бр. ROP-SAB-35896-LOC-1/2021 (заводни број: 350-1-708/2021-11)
о д 21.10.2021. године о одбацивању захтева истог подносиоца од 14.10.2021. године , због
неиспуњења формалних услова. Уз први и усаглашени захтев приложена ј е следећа документација:
пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; идејно решење које је урађено од стране  Тамаре
Павловић пр, Биро за пројектовање и инжењеринг MARHI, Нови Сад, главни пројектант је дипл. инж.
арх. Павловић Мирко, бр. лиценце 300 Ф333 07 ИКС, у pdf формату електронски потписано и dwg



формату и докази о извршеним уплатама, у pdf формату електронски потписани и то: републичка
административна такса на захтев у износу од 330 динара, накнада за ЦЕОП у износу од 1.000 динара
и локална административна такса у износу од 5.600 динара.

Чланом 12. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да ако ималац јавних овлашћења достави надлежном
органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у
садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган
без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чл. 8. ст. 2 овог
правилника.

Поступајући по поднетом захтеву овај орган је најпре утврдио да су отклоњени недостаци наведени у
закључку бр. ROP-SAB-35896-LOC-1/2021 (заводни број: 350-1-708/2021-11) од 21.10.2021. године
односно утврдио је да су испуњени формални услови из чл. 7. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), па се 29.10.2021. године,
у складу са својим овлашћењима из чл. 9 истог правилника, обратио Републичком геодетском заводу
ради прибављања копије плана и извода из катастра подземних водова. Дана 29.10.2021. године овом
органу је достављено уверење да на кат. парцели бр. 7728 КО Шабац нема евидентираних подземних
инсалација копија катастастарског плана водова, а 1.11.2021. године и копија плана.  Затим, овај
орган се 2.11.2021. године,  у складу са чл. 11. наведеног правилника, обратио имаоцима јавних
овлашћења ради прибављања услова за пројектовање и прикључење. Своје услове за пројектовање и
прикључење овом органу су доставили: Електродистрибуција Шабац (бр. (Л.1.0.-336-366-УПП-21 од
15.11.2021. године), ЈКП “Водовод-Шабац”, Шабац Служба развоја и инвестиција (бр. 6309/СР-330/21
од 15.11.2021. године, електронски потписано 16.11.2021. године), “Телеком Србија” (интерни бр.
Д209-499084/1 од 3.11.2021. године), ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац Одељење дистрибуције природног
гаса (бр. 01-2075/2021 од 5.11.2021. године, достављено кроз електронски систем 17.11.2021. године)
и ЈП “Инфраструктура Шабац”, Шабац (бр. 3210-01 од 10.11.2021. године). Такође, МУП РС Одељење
за ванредне ситуације у Шапцу је поступајући по захтеву за издавање услова у погледу мера заштите
од пожара у свом допису 9.33 број 217-16941/21-1 од 15.11.2021. године навео да за предметну
изградњу није прописана законска обавеза прибављања сагласности на техничку документацију у
погледу предвиђених мера заштите од пожара утврђених чланом 33. Закона о заштити од пожара
(“Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), па сходно томе није прописана ни обавеза прибављања
услова у погледу мера заштите од пожара сходно члану 20. ст. 2. Уредбе о локацијским условима
(“Сл. гласник РС”, бр. 115/2020), те да је потребно прибавити услове у погледу мера заштите од
пожара иексплозија за прикључни гасовод и мерно-регулациону станицу у складу са чл. 20. ст. 2.
Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 115/2020).

Међутим, МУП РС Одељење за ванредне ситуације у Шапцу је поступајући по захтеву за издавање
услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија за изградњу
предметног објекта у свом допису 9.33 број 217-16942/21-1 од 15.11.2021. године навео следеће:

“-Није приложено идејно решење за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и
експлозија за изградњу прикључног гасовода и мерно регулационе станице у складу са чл. 36.
ст. 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) , чиме нису
испуњене одредбе чл. 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима
(“Сл. гласник РС” бр. 54/2015) и чл. 20. ст. 1. Уредбе о лоакцијским условима (“Сл. гласник РС”
115/20).

-Сходно чл. 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (“Сл. гласник
РС” бр. 54/2015) за наведени стамбени објекат не прибављају се услови за изградњу и безбедно
постављање објекта односно локација за изградњу и безбедно постављање објекта.”

Даље, поступајући по захтеву за издавање услова за пројектовање и прикључење, ЈКП „Топлана-
Шабац“ Шабац Одељење дистрибуције топлотне енергије је овом органу 17.11.2021. године
доставила допис бр. 01-2075-1/2021 од 17.11.2021. године у којем је наведено да нису испуњени
услови за изградњу предметног објекта јер садржина захтева није у складу са важећим планским
документом односно постоје недостаци у садржини идејног решења приложеног уз захтев. Као
образложење свог одговора именовани ималац јавних овлашћења је навео следеће:



“1. У сагласности са ставовима 1. и 2, члана 31. као и са ставовима 1. и 2, члана 34 Уредбе о
локацијским условима („Службени гласник РС“ број 115/2020), ималац јавних овлашћења је дужан да
наведе разлоге за одбијање, односно неусклађеност навода из захтева за важећим планским
документом, односном да наведе свеобухватно образложење на који начин треба допунити Идејно
решење, што се и наводи у следећим тачкама.

2. Инвеститор „Патен градња” ДОО из Шапца, поднео је надлежном органу захтев електронским
путем, за издавања локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности
Су+П+2+ПС на к.п. бр. 7728 КО Шабац, у ул. Милутина Бојића у Шапцу.

3. Имаоцу јавних овлашћења ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац, достављен је захтев бр. ROP-SAB-35896-
LOCH-2/2021 од 29.10.2021. године, а у вези издавања услова за пројектовање и прикључење,
односно за израду техничке документације, а у складу са чл. 8б и 54. став 1. Закона о планирању и
изградњу.

4. Уз захтев је приложено Идејно решење за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности
Су+П+2+ПС на к.п. бр. 7728 КО Шабац, у ул. Милутина Бојића у Шапцу. чији је пројектант „Биро за
пројектовање и инжењеринг„mARHI“ Нови Сад (у даљем тексту Идејно решење).

5. У Главној свесци ИДР-а, (стр.5/121) у делу 0.5.„Садржај техничке документације“ види се да се
иста састоји само из: 0 Главне свеске и 1. Пројекта архитектуре.

6. У Главној свесци у Идејном решењу, на страни бр.8/121 у делу 0.7 у табели „ОПШТИ

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ“ исказана је намера Инвеститора да се као решење за
загревање објекта предвиди инсталација централног грејања са гасном котларницом као топлотним
извором, смештеним у приземљу објекта, која би се прикључила на дистрибутивну гасоводну мрежу
ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац.

7. У истој табели „ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ“ на стр.7/121, као важећи плански
документ који је основ за израду самог Идејног решења наведен је Урбанистички пројекат за
изградњу предметног објекта (бр.353-02-26/2021/11 који је израђен од стране ЈП“Инфраструктура
Шабац“,Шабац). У оквиру предметног УП-а, детаљно и прецизно су наведени, односно у целости
преписани технички услови из документа „Издавање података и услова од значаја за израду
Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели
број 7728 КО Шабац, у ул. Милутина Бојића у Шапцу“ које је издало Одељење дистрибуције
топлотне енергије ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац, (бр.01-1295/2021 од 02.08.2021. год.) и који су
саставни део УП-а.

8. У оквиру услова из УП-а које је издала ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац, детаљно су дефинисани
услови за пројектовање гасног прикључног вода (ГПВ) и мерно-регулационе станице (МРС),
унутрашње гасне инсталације (УГИ - од МРС до гасне котларнице), пројектовање и извођење гасне
котларнице као топлотног извора, као и пројектовање и извођење секундарне (кућне) инсталације
централног грејања који су сви у обавези Инвеститора.

9. Међутим, у оквиру ИДР-а, машинске инсталације само су поменуте. Постоји само податак о
локацији МРС-а и локацији просторије гасне котларнице. Гасни прикључни вод је
представњен само као решење из УП-а (стр.61/121. Главне свеске ИДР-а) на цртежу фазе „План
електроенергетске, телекомуникационе и гасоводне мреже“.

10. У оквиру ИДР-а требало је детаљно обрадити:

- гасни прикључни вод (ГПВ),

- мерно-регулациону станицу (МРС),

- унутрашњу гасну инсталацију (УГИ - од МРС до гасне котларнице),

- гасну котларницу,

- секундарне (кућну) инсталације централног грејања

11. Такође, Увидом у приложени ИДР, у графичкој документацији, („партерно решење“ на стр.
86/121,) види се локација МРС-а на граници КП. 7728 КО Шабац, што није у складу са



локацијом МРС-а, која је дата у оквиру УП-а (стр. 61/121. Главне свеске ИДР-а) на цртежу фазе
„План електроенергетске, телекомуникационе и гасоводне мреже“.”

Имајући у виду напред наведено овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 12. ст. 2. у вези са чл. 8. ст. 2. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), донео одлуку као у
диспозитиву овог закључка.

С обзиром да надлежни орган у закључку којим је одбацио први захтев није навео све недостатке
односно разлоге за одбацивање тог захтева, а усаглашени захтев сада одбацује из разлога који нису
наведени у закључку у складу са којим је усаглашавање извршено, подносилац захтева има право на
поновно усаглашавање захтева у року од 30 дана  од дана објављивања овог закључка на интернет
страници овог органа, без поновног достављања већ поднете документације и без поновног плаћања
административне таксе и накнаде, како је то прописано чл. 8. ст. 12. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) . Уколико
усаглашени захтев не буде поднет у наведеном року, потребно је поднети нов захтев за издавање
локацијских услова са целокупном потребном документацијом и прописаним таксама и накнади за
ЦЕОП, као да је реч о првом захтеву, с тим што се не врши поновна уплата локалне административне
таксе у износу од 5.600 динара, већ се само прилаже уз захтев.

Против овог закључка може се изјавити приговор градском већу града Шапца у року од 3 дана од
дана достављања, преко овог органа, а кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре.
 

Обрађивачи

дипл. инж. арх. Милан Томашевић                                      НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. прав. Јелена Ђокић                            дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


