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Ш А Б А Ц

 

На основу чл. 57. ст. 9 у вези са 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 и 9/2020) и чл. 15. ст. 2 у вези са чл. 8. 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 ЈКП “Топлана Шабац”, Шабац, чији је
пуномоћник дипл. инж. арх. Глигорић Јасна из Шапца, Ул. Тиршов венац бр. 1В, за измену
локацијских услова бр. ROP-SAB-28171-LOC-1/2019 (заводни бр. 350-1-440/2019-11) од
17.10.2019. године издатих за изградњу прикључног гасовода, регулационе станице и
унутрашње гасне инсталације - немерени део (мерни сет) за вишепородични стамбени
објекат на кат. парцели бр. 5939 КО Шабац, у Шапцу, Ул. проте Смиљанића бр. 32, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-2583-LOCН-2/2022 за измену локацијских услова бр.
ROP-SAB-28171-LOC-1/2019 (заводни бр. 350-1-440/2019-11) од 17.10.2019. године издатих
за изградњу прикључног гасовода, регулационе станице и унутрашње гасне инсталације -
немерени део (мерни сет) за вишепородични стамбени објекат на кат. парцели бр. 5939 КО
Шабац, у Шапцу, Ул. проте Смиљанића бр. 32, који је поднет овом органу 31.3.2022. године
као усаглашен, од стране ЈКП “Топлана Шабац”, Шабац, преко пуномоћника дипл. инж. арх.
Глигорић Јасне из Шапца, Ул. Тиршов венац бр. 1В.

 

О б р а з л о ж е њ е

 



ЈКП “Топлана Шабац”, Шабац, поднела је овом органу 31.3.2022. године, као усаглашен,
захтев за измену локацијских услова бр. ROP-SAB-28171-LOC-1/2019 (заводни бр. 350-1-
440/2019-11) од 17.10.2019. године издатих за изградњу прикључног гасовода, регулационе
станице и унутрашње гасне инсталације - немерени део (мерни сет) за вишепородични
стамбени објекат на кат. парцели бр. 5939 КО Шабац, у Шапцу, Ул. проте Смиљанића бр. 32.
Усаглашени захтев је поднет електронским путем, кроз централни информациони систем
Агенције за привредне регистре, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Глигорић Јасне из
Шапца, Ул. Тиршов венац бр. 1В, која поседује лиценце бр. 300 М298 13, 381 1528 16 и 400
Г954 12 ИКС. Усаглашени захтев је поднет након доношења закључка бр. ROP-SAB-2583-
LOCА-3/2022 (заводни број: 350-1-125/2022-11) од 15.3.2022. године о одбацивању захтева
истог подносиоца од 9.3.2022. године. Уз усаглашени захтев приложена је следећа
документација: пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; идејно решење које је
урађено од стране „Инот”, ДОО Шабац, главни пројектант је дипл. инж. арх. Глигорић Јасна,
бр. лиценце 300 М298 13 ИКС, у pdf формату електронски потписано и dwg формату;
катастарско-топографски план који је урађен од стране Немање Маринковића, предузетника
“Geo Engineering&Consulting”, Ниш, у pdf формату електронски потписано и dwg формату.

Чланом 15. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) прописано је да се на проверу испуњености услова за
поступање по захтеву за измену локацијских услова и на издавање измењених локацијских
услова, сходно се примењују одредбе овог правилника које се односе на издавање
локацијских услова.

Чланом 8. ст. 2. истог правилника прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање
локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне
за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака односно разлога за
одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом чл. 8ђ
Закона.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Постоји неусаглашеност података наведених у захтеву за измену локацијских услова и
достављеном ИДР у односу на локацијске услове број ROP-SAB-28171-LOC-1/2019 (350-1-
440/19-11) од 17.10.2019. године чија се измена тражи. Наведени локацијски услови издати
су за изградњу гасног прикључног вода, регулационе станице и унутрашње гасне
инсталације-немерени део, на кат. парцелама бр. 5939 и 14420/1 КО Шабац. С обзиром да се
објекат гасног прикључног вода планира и на кат. парцели бр. 14420/1 КО Шабац у захтеву и
у ИДР је потребно навести и ту парцелу.

-Део главне свеске који се односи на одлуку о одређивању главног пројектанта мора бити
усаглашен са Прилогом 8 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”,
бр. 73/2019). Наведену одлуку у складу са одговарајућим прилогом правилника доноси
инвеститор, а не пројектант.

-Уз предметни захтев достављен је ажуран катастарско - топографски план. Тај документ
треба да буде искоришћен као геодетска подлога за израду ситуационог плана који је део
графичке документације идејног решења. У графичкој документацији достављеног ИДР-а
усагласити положај планираних објеката са достављеним КТП-ом. Потребно је прецизно
дефинисати положај места прикључења, положај и габарит РС и мерног ормара на
ситуационом плану као и бетонски темељ на којем се ти објекти налазе.

Имајући у виду напред наведено овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 15. 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. грађ. инж. Лидија Лукић                                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.

 


