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Ш А Б А Ц
 

На основу чл. 53a ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09,81/09-
исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) и чл. 12. ст. 2. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19), Одсек за спровођење
обједињене процедуре одељења за урбанизам градске управе града Шапца у поступку издавања
локацијских услова за изградњу станице за пуњење возила на природни гас на кат.парц. бр. 13204/1
К.О. Шабац, покренутом по захтеву Вујковић Славка из Шапца, ул. Стефана Прововенчаног бр. 77/1,
поднетом преко овлашћеног лица пуномоћника “Инвест пројект” д.о.о. Шабац, дипл.инж.арх.
Николић Вукашина бр. лиценце 300 О408 15 ИКС, доноси:
 

З А К Љ У Ч А К
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-SAB-42842-LOC-1/2021 за издавање локацијских услова за изградњу
станице за пуњење возила на природни гас на кат.парц. бр. 13204/1 К.О. Шабац, поднет од стране
Вујковић Славка из Шапца, ул. Стефана Прововенчаног бр. 77/1, дана 30.11.2021. године.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Вујковић Славко из Шапца, ул. Стефана Прововенчаног бр. 77/1, преко овлашћеног лица
пуномоћника “Инвест пројект” д.о.о. Шабац, дипл.инж.арх. Николић Вукашина бр. лиценце 300 О408
15 ИКС, поднео је овом органу дана 30.11.2021.године захтев за издавање локацијских услова за
извођење радова ближе описаних у диспозитиву. Уз захтев поднет преко централног информационог
система Агенције за привредне регистре, приложени су техничка документација у dwg формату и
следећи прилози у pdf формату потписани електронским потписима:

-пуномоћје оверено под бројем УОП-II: 12367-2021 дана 27.10.2021.године;

-овлашћење за запосленог у “Инвест пројект” д.о.о. Шабац Николић Вукашина од 29.5.2019.године;

-идејно решење урађено од “Инвест пројект” д.о.о. Шабац, главни пројектант је дипл.инж.арх.
Николић Вукашин бр. лиценце 300 О408 15 ИКС;

-катастарско-топографски план кат.парц. бр. 13204/1 К.О. Шабац, урађен од “Инвест пројект” д.о.о.
Шабац;

-пуномоћје “Србијагас” за прибављање енергетске дозволе;

-доказ о уплати таксе на захтев у износу од 330,00 динара, локалне административне таксе у износу



од 9.000,00 динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара.

Чланом 8. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву прописани чл. 7. овог правилника, односно ако се за предметну изградњу или
извођење радова не прибављају локацијски услови, надлежни орган захтев за издавање локацијских
услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање
(таксативно наводи сваки од недостајућих података у захтеву, односно сваки од недостајућих
прилога, као и недостатке прилога који су поднети уз захтев).

Увидом у поднети захтев и прилоге утврђено је следеће:

-Захтев је поднет за изградњу више објеката (продајни објекат, надстрешнице за аутомате за гас и
компресорска станица за гас). У захтеву, као и у главној свесци, овим објектима је наведена
категорија и класификациона ознака као да се ради о једном сложеном објекту који се састоји од
делова различите класе и при томе је сваком делу одређена класа и процентуална заступљеност у
укупној површини објекта односно комплекса. Овде се ради о засебним објектима који се налазе на
парцели комплекса станице за снабдевање моторних возила компримованим природним гасом па их
тако треба навести у захтеву и ИДР-у. Увидом у ИДР може се закључити да су предмет захтева и
цевоводи за повезивање мерно одоризацијске станице са компресорском станицом и цевоводи за
повезивање компресорске станице са јединицама за пуњење моторних возила. Ови објекти, уколико
су предмет захева, морају бити наведени у захтеву и обрађени у глвној свесци идејног решења.

-Уз захтев је достављено ИДР – Пројекат машинских инсталација који није наведен у главној свесци.
У главној свесци је потребно дати податке о наведеном пројекту.

-У графичкој документацији није дата удаљеност грађевинске и регулационе линије. У графичком
прилогу ситуациони план нагласити да прикључни гасовод није предмет пројекта или га изоставити
из наведеног графичког прилога.

Подносиоцу захтева указује се следеће:

-Предметна катастарска парцела налази се у обухвату Плана генералне регулације ,,Шабац”- Ревизија
(„Службени Лист града Шапца“, број 18/15, 23/15, 16/18, 5/19 ,17/19 и 13/21) у Просторној целини III
Градски полупрстен, блок 350 и то у две зоне: С3-зона ретких насеља и породичне изградње и зони-
Зелене површине, Ш – шуме, градске шуме, заштитно зеленило. У складу са наведеним планским
документом у случају да разграничење појединих зона не пролази границом катастарске парцеле,
намена катастарске парцеле једнака је намени типичне зоне унутар које се налази претежни део
предметне катастарске парцеле. У овом случају је то зона С3-зона ретких насеља и породичне
изградње. У овој зони, према планском документу, предвиђене су намене становања. Одобрава се и
развој делатности у приземним етажама објеката или као једнофункционални објекти. Делатности
које се обављају на парцелама не смеју ни у ком случају вршити штетне утицаје на околину у смислу
емисије буке, аеро и других загађења. Препоручују се трговина на мало прехрамбеним производима,
услуге које подразумевају канцеларијско пословање, лекарске ординације, апотеке, објекти и терени
за спорт и рекреацију. У складу са наведеним планом у зонама са доминантном наменом становања
компатибилне намене намени становања су: пословање-искључиво Рз2, спорт и рекреација, трговина,
угоститељтво, занатство и услуге, здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски објект.
Према планском документу у зони Рз2 нису предвиђене намене снабдевања моторних возила
природним гасом. Поред тога, планом се дефинише и да одабир делатности мора бити такав да
саобраћајне или било које друге потребе које проистичу из појединачне делатности не ремете
основне функције зоне у којој се налазе, као и ближег и ширег суседства.

-Услов из ПГР "Шабац"-Ревизија за зону С3-"Објекти чија је изградња забрањена", гласи: "Намена
локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр. искључиво радна зона),
под условом да се претходно прибави сагласност непосредног суседства у гравитационој зони од
минимално 100m, а затим изради урбанистички план, или урбанистички пројекат, као и одговарајући
еколошки елаборат".

Имајући у виду наведено, на основу чл. 8 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19), одлучено је као у диспозитиву закључка.



Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања закључка на интернет страници
надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља
документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и
накнаду. Усаглашени захтев се такође подноси електронским путем преко централног
информационог система Агенције за привредне регистре и то као захтев за издавање/измену
локацијских услова на основу усаглашеног захтева.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без
обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања
административне таксе односно накнаде (чл. 8. ст. 7. Правилника о поступку спровођења поступка
обједињене процедуре електронским путем).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор градском већу града
Шапца у року од 3 дана од дана достављања истог, електронским путем кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре.
 

Обрадиле                                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл.грађ.инж. Лидија Лукић                      дипл.простор.план. Јасминa Стевановић

дипл. прав. Биљана Вудраг
 

 

 

 

 

 


