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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 Привредног друштва за спољну и
унутрашњу трговину и услуге “GAT EGAL”, ДОО са седиштем у Београду – Врачар, Ул. Максима
Горког бр. 50, матични број 20788623, чији је пуномоћник “Gasteh”, ДОО Инђија, з а издавање
локацијских услова за изградњу пунионице моторних возила компримованим природним гасом на
кат. парцели бр. 3/2 КО Јеленча, доноси
 

 

З А К Љ У Ч А К
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-46637-LOCН-2/2022 за издавање локацијских услова за
изградњу пунионице моторних возила компримованим природним гасом на кат. парцели бр. 3/2 КО
Јеленча, који је поднет овом органу 25.2.2022. године, као усаглашен, од стране инвеститора “GAT
EGAL”, ДОО Београд, преко овлашћеног лица пуномоћника дипл. маш. инж. Грновић Вање.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Привредно друштво за спољну и унутрашњу трговину и услуге “GAT EGAL”, ДОО са седиштем
у Београду – Врачар, Ул. Максима Горког бр. 50, поднео је овом органу 25.2.2022. године
усаглашен захтев за издавање локацијских услова за изградњу пунионице моторних возила
компримованим природним гасом на кат. парцели бр. 3/2 КО Јеленча. Захтев је поднет електронским
путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре преко овлашћеног лица
пуномоћника дипл. маш. инж. Грновић Вање, са лиценцама бр. 330 Г981 08 и 430 Д343 09 ИКС.
Усаглашени захтев је поднет након доношења закључка бр. ROP-SAB-46637-LOC-1/2021 (заводни
број: 350-1-869/2021-11) од 26.1.2022. године о одбацивању захтева истог подносиоца од 29.12.2022.
године, због неиспуњења формалних услова. Уз усаглашени захтев приложена ј е следећа
документација: пуномоћје дато од стране инвеститора Предузећу “GasTeh”, ДОО Инђија, у pdf
формату електронски потписано; пуномоћје дато од стране Предузећа “GasTeh”, ДОО Инђија
Грновић Вањи, у pdf формату електронски потписано; идејно решење које је урађен од стране
“Gasteh”, ДОО Инђија, главни пројектант је дипл. маш. инж. Вања Грновић, бр. лиценце 330 Г981 08



ИКС, у pdf формату електронски потписано и у dwg формату.

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 прибавио копију катастарског плана и уверење о
подземним инсталацијама. Затим, овај орган се 9.3.2022. године,  у складу са чл. 11. наведеног
правилника, обратио имаоцима јавних овлашћења ради прибављања услова за пројектовање и
прикључење и то Електродистрибуцији Шабац и Министарству унутрашњих послова Одељењу за
ванредне ситуације у Шапцу.

По захтеву за издавање услова за пројектовање и прикључење, “Електродистрибуција Србије” д.о.о
Београд огранак Електродистрибуција Шабац је овом органу доставила обавештење бр. 2460800-
1157-91-УПП-22 од 11.3.2022. године о немогућности издавања услова за пројектовање и
прикључење, због тога што нису достављени сви подаци потребни за издавање тих услова и то:

“-врста прикључка – привремени – трајни

-врста мерног уређаја – монофазно бројило – трофазно бројило – мерна група

-број тарифа – једна – две

-начин грејања

-намена и број функционалних јединица са потребним енергетским капацитетима, односно
потребним снагама. Потребно је у оквиру главне свеске у делу прикључци на инфраструктуру да
наведете ВАЛИДАН податак о потребној једновременој снази за прикључење новог објекта на
ДСЕЕ. Пошто су за директна бројила специфициране дискретне вредности једновремене снаге
(не инсталисане или одобрене) са вредностима: монофазна бројило (2,3KW3,66KW-4,5KW-
5,75KW), трофазна бројила (6,9KW-11,04KW-13,8KW-17,25KW-22,08KW-27,6KW-34,5KW-
43,47KW), потребно је изабрати неку од понуђених за директно мерење или пак произвољну
вредност уколико се жели мерење преко мерне групе (ПИМГ, ИМГ). Вредност 12 KW за
директно трофазно бројило није валидна, тј не постоји. Изабрати неку горе од понуђених или
променити тип бројила. Појаснити да ли се жели нов прикључак или ће објекат прикључити на
постојећи прикључак, тј на развод мерене струје иза бројила.

-уколико се на предметној парцели кп бр 3/2 КО Јеленча налазе или су се налазили објекти
(који су у међувремену срушени) којима је испоручивана електричне енергија, тада се обавезно
наводе одобрене снаге, број бројила (обавезно). На ситуационом плану и копији плана је
приказано да постоје изграђени објекти. Потребно је у оквиру ИР експлицитно се изјаснити да
ли су постојећи објекти прикључени на ДСЕЕ и ако јесу приложити број бројила (важи и за
одјављена бројила) и на геодетском снимку графички приказати орјентационо положај МРО
(мерноразводни орман са бројилом унутар њега) за све објекте који су прикључени на ДСЕЕ. За
податак место мерења бр 4315358910 и 5012552205 приложити бројеве бројила и снаге, као и
графички приказати на КТП положај припадајућих МРО (мерно разводни орман) у којима су
смештена предметна бројила.

-спецификација нетипичних трошила (ако постоје, мотори, компресори и сл).”

Даље, МУП РС Одељење за ванредне ситуације у Шапцу је поступајући по захтеву за издавање
услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија у свом допису 09.33 бр. 217-384/22-1 од
24.1.2022. године (примљено кроз систем 25.1.2022. године), навео да се ови услови 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. 115/20).

Затим, МУП РС Одељење за ванредне ситуације у Шапцу је поступајући по захтеву за издавање
услова за безбедно постављење у погледу мера заштите од пожара у свом допису 09.33 бр. 217-
3899/22-1 од 22.3.2022. године (примљено кроз систем 23.3.2022. године), навео следеће:



“-У техничком опису постојеће објекта, у који се смешта компресор, није дат податак о издатом
одобрењу за изградњу и употребу и у складу са истим: намена, спратност, габарити, 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. 73/19).”

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. 217-3893/22-1 од 22.3.2022. године
(примљено кроз систем 23.3.2022. године), навео да се ови услови 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. 115/20).

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.

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.
 


