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Ш А Б А Ц

 

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 ГД “Луна стан”, ДОО Шабац, за издавање локацијских услова
за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат. парцели бр. 1458/2 КО Шабац, у
Шапцу, Ул. Павла Јуришића Штурма, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-9696-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат. парцели бр. 1458/2 КО Шабац, у
Шапцу, Ул. Павла Јуришића Штурма, који је поднет овом органу 30.3.2022. године од стране
ГД “Луна стан”, ДОО Шабац.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

ГД “Луна стан”, ДОО Шабац, поднело је овом органу 30.3.2022. године захтев за издавање
локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат. парцели бр.
1458/2 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Павла Јуришића Штурма. Захтев је поднет електронским
путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре преко
закоснког заступника Лукић Александра, који поседује лиценцу бр. 300 Р114 16 ИКС. Уз
захтев је приложена следећа документација: идејно решење које је урађено од стране
Александра Лукића пр Архитеконска делатност Пракса59 Шабац, главни пројектант јe дипл.



инж. арх. Лукић Александар, бр. лиценце 300 P114 16 ИКС, у pdf електронски потписано и у
dwg формату; геодетски снимак који је урађен од стране “ГПС Геолегал”, ДОО Шабац, у pdf
електронски потписано и у dwg формату и докази о извршеним уплатама у pdf формату
електронски потписани и то: републичке административне таксе на захтев у износу од 330
динара, накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000 динара и локалне административне таксе 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 испуњени формални
услови из чл. 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), па је након тога од РГЗ – СКН Шабац прибавио копију
катастарског плана и уверење о евиденцији подземних инсталација. Након тога, овај орган
се 7.4.2022. 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, ЈКП “Водовод-Шабац”, Шабац, Телеком Србија и ЈП
“Инфраструктура Шабац”, Шабац.

Међутим, поступајући по захтеву за издавање услова за пројектовање и прикључење, ЈКП
„Топлана-Шабац“ Шабац Одељење дистрибуције природног гаса је овом органу
12.4.2022. године доставила допис бр. 01-548/2022 од 12.4.2022. године у којем је наведела
следеће:

“1. Даје се сагласност на предложену локацију објекта према приложеном идејном решењу.

2. Нисмо у могућности да, на основу приложеног Идејног решења, издамо услове за потребе
израде техничке документације и прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса,
јер идејно решење не садржи довољно информација потребних за дефинисање напред
поменутих услова.

3. Да бисмо били у могућности да издамо поменуте услове из претходне тачке, потребно је
да се дефинишу потребна количина природног гасаза објекат, сведена на нормалне услове,
као и потребан радни притисак у унутрашњој гасној инсталацији, као и да се на КТП-у
предложи траса прикључног вода и позиција МРС.

4. Избор просторије за смештај гасне котларнице, опремање и сви остали детаљи морају да
буду у складу са захтевима Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење,
погон и одржавање гасних котларница („Службени лист СФРЈ“ број 10/1990 и 52/1990). За
гасну котларницу мора да се прибави саглсност МУП-а.

5. Позиција МРС и траса прикључног вода, морју да буду у складу са захтевима Правилника
о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до
16 bar (“Службени гласник РС”, број 86/2015) и на њих мора да се прибавити сагласност
МУП-а.”

Даље, ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац Одељење дистрибуције топлотне енергије је овом
органу доставила допис бр. 01-556/22 од 13.4.2022. године у којем је утврдила недостатке у



садржини Идејног решења због којих није у могућности да изда тражене услове наводећи
следеће:

“Приложеним Идејним решењем наведено је да ће се будући објекат грејати на гас и да ће
имати гасну котларницу.

Подсећамо да је Одељење дистрибуције топлотне енергије издатом сагласношћу и
техничким условима за израду Урбанистичког пројекта (бр. 01-1240/2021 од 21.07.2021.
године) за изградњу предметног објекта, прецизирало услове који нису примењени при
изради идејног решења.

Пројектовање гасног прикључног вода (ГПВ), мерно-регулационе станице (МРС),
пројектовање и извођење унутрашње гасне инсталације (УГИ), пројектовање и извођење
гасне котларнице и пројектовање секундарне (кућне) инсталације централног грејања су у
обавези Инвеститора, односно одговорног пројектанта и одговорног извођача радова, по
његовом избору.

Идејно решење, које се односи на изградњу ГПВ, МРС, УГИ, гасне котларнице и секундарне
инсталације централног грејања мора садржати:

- 2.1- Пројекат гасног прикључног вода ( ГПВ )

- 6.1- Пројекат машинских инсталација ГПВ и МРС

- 6.1.1- Пројекат маш. инсталација за добијање услова за безбедно постављање ГПВ и МРС

- 6.1.2- Пројекат машинских инсталација ГПВ и МРС за добијање услова у погледу мера

заштите од пожара

- 6.2- Пројекат машинских инсталација УГИ

- 6.3.1- Грађевински, машински и електро пројекат гасне котларнице

- 6.4 – Машински пројекат секундарне (кућне) инсталације централног грејања.”

Такође, МУП РС Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у
Шапцу је овом органу доставио обавештење 9.33 број 217-5805-22-11 од 15.4.2022. године у
којем је наведено следеће:

“-За предметну изградњу 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).

-Потребно је прибавити услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за
прикључни гасовод и мерно регулациону станицу у складу са чл. 20. ст. 1 и 2 Уредбе о
локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 115/2020).”

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.

 


