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На основу чл. 53a ст. 5. Закона о планирању и изградњи 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 захтеву “SQUARE 021”, ДОО са
седиштем у Новом Саду, Ул. Васе Стајића бр. 24/31, матични број 24/31, матични број 21654132, чији
је пуномоћник “SMB pro-ing”, ДОО Рума, матични бр. 21649660, за издавање локацијских услова за
изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 17 стамбених јединица на кат. парцелама бр. 7441 и
7442 КО Шабац, у Шапцу, Радничка улица, доноси
 

 

З А К Љ У Ч А К
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-667-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за изградњу
вишепородичног стамбеног објекта са 17 стамбених јединица на кат. парцелама бр. 7441 и 7442 КО
Шабац, у Шапцу, Радничка улица, који је поднет овом органу 13.1.2022. године од стране “SQUARE
021”, ДОО Нови Сад, преко дипл. грађ. инж. Краљ Милоша из Руме, Иришка бр. 108 – законског
заступника пуномоћника “SMB pro-ing”, ДОО Рума.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

“SQUARE 021”, ДОО са седиштем у Новом Саду, Ул. Васе Стајића бр. 24/31, поднео је овом
органу 13.1.2022. године захтев за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног
стамбеног објекта са 17 стамбених јединица на кат. парцелама бр. 7441 и 7442 КО Шабац, у Шапцу,
Радничка улица. Захтев је поднет електронским путем кроз централни информациони систем
Агенције за привредне регистре преко дипл. грађ. инж. Краљ Милоша из Руме, Иришка бр. 108 –
законског заступника пуномоћника “SMB pro-ing”, ДОО Рума, који поседује лиценце бр. 311 M455 13,
и 411 H685 13 ИКС. Уз захтев је приложена следећа документација: оверено пуномоћје дато од
стране Ерић Живке и Досковић Винке предузећу “SQUARE 021”, ДОО Нови Сад, у pdf формату
електронски потписано; пуномоћје дато од стране “SQUARE 021”, ДОО Нови Сад предузећу “SMB
pro-ing”, ДОО Рума, у pdf формату електронски потписано; идејно решење које је урађено од стране
“SMB pro-ing”, ДОО Рума, главни пројектант је дипл. грађ. инж. Краљ Милош, бр. лиценце 311 М455
13 ИКС, у pdf формату електронски потписано и dwg формату; катастарско-топографски план који је



урађен од стране “Geo-sfera”, Рума, 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 и накнада за ЦЕОП у износу од 1.000 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 испуњени формални услови из
чл. 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник
РС“ бр. 68/2019), па се 13.1.2022. 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 14.1.2022. године овом органу је достављена копија катастастарског плана
водова и копија катастарског плана. Након тога, овај орган се 14.1.2022. године, у складу са чл. 11.
наведеног правилника, обратио имаоцима јавних овлашћења ради прибављања услова за
пројектовање и прикључење. Своје одговоре овом органу су доставили: “Електродистрибуцији
Србије” д.о.о. Београд огранак Електродистрибуција Шабац (бр. 2460800-1157-14-УПП-22 од
27.1.2022. године); ЈКП “Водовод-Шабац”, Шабац (технички услови за пројектовање и прикључење
бр. 214/СР-12/22 од 26.1.2022. године); Телеком Србија (бр. Д209-29171/1-2022 од 24.1.2022. године)
и ЈП “Инфраструктура Шабац”, Шабац (услови бр. 205-01 од 26.1.2022. године).

Међутим, поступајући по захтеву за издавање услова за пројектовање и прикључење, ЈКП „Топлана-
Шабац“ Шабац је овом органу 20.1.2022. године доставила допис бр. 01-86/22 од 20.1.2022. године
у којем је наведела да није у могућности да изда тражене услове због недостатака у садржини
идејног решења. Као образложење свог одговора именовани ималац јавних овлашћења је навео
следеће:

1. У Главној свесци као и у техничком опису Пројекта архитектуре (везано за Машинске
инсталације) наведено је да ће у објекту, као грејна тела, бити постављени "fan coil" уређаји.
Истовремено, у техничком опису Прилога 11 (везано за Машинске инсталације – развод воде)
наведено је да је грејање објекта топловодно радијаторско и то једноцевним системом. Подсећамо да
је ЈКП " Топлана-Шабац " Шабац издатим условима ( бр. 01-783/21 од

18.05.2021. године), за потребе израде Урбанистичког пројекта, тачком Б4. Прецизирала -
"Секундарна (кућна) инсталација система центраног грејања мора бити пројектована као двоцевни
систем и изведена тако да постоји могућност појединачног мерења и појединачног

искључења са мреже сваке стамбене или пословне јединице засебно".

2. У Главној свесци, тачка 0.7. дефинисано је да је потребан прикључак на гасоводну мрежу MRS
G10 (Q = 16 Sm3/h). Истовремено, у техничком опису Прилога 11(везано за Машинске инсталације -
УГИ, развод гаса) наведено је да је димензионисана MRS G6 (Q = 10 Sm3/h). Подсећамо да је
потребно, у складу са потребном количином топлотне енергије за грејање објекта, усагласити и
прецизно димензионисати потребну MRS.

3. У Прилогу 11 ( везано за Машинске инсталације – УГИ) наведено је да су прикључни

гасовод и MRS пројектовани у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник РС", бр. 86/2015) и
нису део овог пројекта.

Подсећамо да је ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац издатим условима (бр. 01-783/21 од 18.05.2021.
године), за потребе израде Урбанистичког пројекта, тачком В4. Прецизирала - "Напомињемо да су
следећи трошкови:

-односи се на ГПВ и МРС (пројектовања и прибављања потребне документације, набавка уређаја,
опреме и материјала, извођења радова), итд…у искључивој обавези Инвеститора ".

У складу са претходно наведеним, обавеза Одговорног пројектанта је да изради Идејно решење



гасног прикључног вода (ГПВ), МРС, УГИ и гасне котларнице и да се на основу те документације, а
у складу са чланом 20. Уредбом о локацијским условима ( "Службени гласник РС", бр. 115/2020 ) и
одговарајућих Закона исходују услови МУП-а :

а) Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија

б) Услови у погледу мера заштите од пожара

4. У Прилогу 11 (везано за Машинске инсталације – УГИ) нема трасе гасног прикључног вода ( ГПВ )
а локација МРС-а је приказана на 2 места ( поред пешачког улаза у зграду и са леве стране објекта,
гледано са улице ). Предлажемо позицију самостојећег MRS-a на левој страни објекта ( гледано са
улице ). У обзир може да дође и траса ГПВ од улице Радничке, подземно, испод пешачког пролаза за
дечије игралиште, закључно са зидом који се налази испод локације будуће гасне котларнице, у
оквиру дечијег игралишта. На истом зиду или као самостојећа може да буде и локација будуће MRS.

5. У Прилогу 11 (везано за Машинске инсталације – Гасни генератор топлоте) наведено је да је
техничким решењем предвиђена уградња једног кондензационог гасног котла, снаге 90 kW.
Подсећамо да је ЈКП " Топлана-Шабац " Шабац издатим условима (бр. 01-783/21 од 18.05.2021.
године), за потребе израде Урбанистичког пројекта , тачком Б2. Прецизирала-

" 1. У оквиру гасне котларнице морају бити уграђена најмање 2 (два) каскадно повезана
кондензациона гасна котла, вођени у режиму потпуне модулације, према спољашњој температури ".”

Даље, 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 у свом допису 09.33
бр. 217-731/22-1 од 24.1.2022. године, навео:

“-Идејно решење за безбедно постављање не садржи графичку документацију, чиме нису испуњене
одредбе члана 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).”

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 09.33 бр. 217-730/22-1 од 24.1.2022. године,
навео:

“1. за изградњу предметног стамбеног објекта није прописана законска обавеза прибављања
сагласности на техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара утврђена
чланом 33 и 34. 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 чл. 20.
ст. 2. Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 115/2020).

2. Услови за изградњу прикључног гасовода, улазног притиска од 1 до 4 bara и мерно-регулационе
станице, типа G6, протока Q=10m³/h, се не могу издати без прибављених услова за безбедно
постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија у складу са чл. 20. ст. 1. Уредбе о
локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 115/2020).”

Поред наведеног, утврђено је и следеће:

-Уз захтев је приложено пуномоћје којим су Ерић Живка и Досковић Винка овластили SQUARE 021”,
ДОО Нови Сад, да у име и за рачун тих лица поднесе захтев надлежном органу, између осталог, ради
прибављања локацијских услова за изградњу стамбено/пословне зграде на кат. парцелама бр. 7441 и
7442 КОШабац. Међутим, захтев и техничка документација гласе само на име SQUARE 021”, ДОО
Нови Сад, што је неусклађено.

-Чланом 53а ст. 2. Закона о планирању и изградњи прописано је да се локацијски услови могу издати
и за више катастарских парцела, уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе изврши
спајање тих парцела у складу са овим законом, док је чл. 68. ст. 1. истог закона регулисано спајање
суседних катастарских парцела истог власника.

-Постоји обавеза плаћања локалне административне таксе за издавање локацијских услова у износу
од 5.600 динара, која је креирана у систему па је потребно приложити доказ о тој уплати кроз
систем.



-Постоји обавеза плаћања локалне административне таксе за издавање локацијских услова у износу
од 5.600 динара, која је креирана у систему па је потребно приложити доказ о тој уплати кроз
систем.

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. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), донео одлуку као у диспозитиву овог закључка.

Ако подносилац захтева у року 30 дана од дана објављивања овог 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.

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. Изузетно, ако надлежни орган у закључку којим је одбацио
захтев није навео све недостатке, односно разлоге за одбацивање тог захтева, а усаглашени захтев
одбаци из разлога који нису наведени у закључку у складу са којим је усаглашавање извршено,
подносилац захтева има право на поновно усаглашавање захтева, без поновног достављања већ
поднете документације и без поновног плаћања административне таксе и накнаде.

Усаглашени захтев се такође подноси електронским путем преко централног информационог
система Агенције за привредне регистре и то као захтев за издавање локацијских услова на основу
усаглашеног захтева.

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.
 


