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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), чл. 34. ст. 2. Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 115/2020) и чл.
12. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), 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 Чигоја Илије из Шапца, Рудничка улица
бр. 24, чији је пуномоћник дипл. маш. инж. Мијаиловић Зоран из Шапца, Јаворска улица бр.
7, за издавање локацијских услова за уградњу унутрашњих гасних инсталација у стамбени
део постојећег стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 9221 КО Шабац, у Шапцу,
Рудничка улица бр. 24, доноси

 

 

З А К Љ У Ч А К

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-33563-LOCН-2/2022 за издавање локацијских услова
за уградњу унутрашњих гасних инсталација у стамбени део постојећег стамбено-пословног
објекта на кат. парцели бр. 9221 КО Шабац, у Шапцу, Рудничка улица бр. 24, који је поднет
овом органу 8.11.2022. године, као усаглашен, од стране инвеститора Чигоја Илије из
Шапца, Рудничка улица бр. 24, преко пуномоћника дипл. маш. инж. Мијаиловић Зорана из
Шапца, Јаворска улица бр. 7.

 

 



О б р а з л о ж е њ е

 

Чигоја Илија из Шапца, Рудничка улица бр. 24, поднео је овом органу 8.11.2022. године
усаглашен захтев за издавање локацијских услова за уградњу унутрашњих гасних
инсталација у стамбени део постојећег стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 9221
КО Шабац, у Шапцу, Рудничка улица бр. 24. Захтев је поднет електронским путем, кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре, преко пуномоћника дипл.
маш. инж. Мијаиловић Зорана из Шапца, Јаворска улица бр. 7, који поседује лиценце бр. 330
С741 06 и 430 9634 06 ИКС. Усаглашени захтев је поднет након доношења закључка бр.
ROP-SAB-33563-LOC-1/2022 (заводни број: 350-1-597/2022-11) од 31.10.2022. године о
одбацивању захтева истог подносиоца од 20.10.2022. године, због неиспуњења формалних
услова. Уз први и усаглашени захтев је приложена следећа документација у pdf формату
електронски потписана, а графичка документација и у dwg формату: оверено пуномоћје;
идејно решење које је урађено од стране Жељка Бирманчевића пр Радња за пројектовање
инжењеринг и консалтинг “Жељко гас” Шабац, главни пројектант је дипл. инж. маш.
Мијаиловић Зоран, бр. лиценце 330 С741 06 ИКС; геодетски снимак који је урађен од стране
“ГПС Геолегал”, ДОО Шабац и докази о извршеним уплатама и то: републичка
административна такса на захтев у износу од 330 динара, накнада за ЦЕОП у износу од
1.000 динара, локална административна такса у износу од 1.000 динара.

Чланом 34. ст. 1. Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 115/2020) прописано
је да ако ималац јавних овлашћења не може да изда услове за пројектовање и прикључење
због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање
локацијских услова, дужан је да о томе без одлагања обавести надлежни орган, уз навођење
свих недостатака, односно разлога за одбацивање, док је ставом 2 истог члана прописано да
по пријему обавештења из става 1. овог члана, а након пријема одговора свих ималаца
јавних овлашћења, надлежни орган одбацује захтев у складу са чланом 6. став 3. ове уредбе,
уз свеобухватно образложење на који начин треба допунити идејно решење да би локацијски
услови били издати.

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 16.11.2022. године, у складу са својим
овлашћењима из чл. 9 истог правилника, обратио Републичком геодетском заводу од којег је
17.11.2022. године прибављена копија катастарског плана. Након тога, овај орган се истог
дана 17.11.2022. године, у складу са чл. 11. наведеног правилника, обратио ЈКП “Топлана
Шабац”, Шабац Одељењу дистрибуције гаса ради прибављања услова за пројектовање и
прикључење. ЈКП “Топлана Шабац”, Шабац је овом органу 2.12.2022. године доставила
документ назван услови за пројектовање и прикључење (бр. 01-2155/2022 од 2.12.2022.
године) у којем је наведено следеће:

“1. Не даје се сагласност на приложено Идејно решење.

2. Класа и намена објекта у Идејном решењу није у складу са катастарским подацима.



3. Приложено Идејно решење није у складу са чланом 4. Одлуке о формирању зона
топлификације и зона гасификације коју је донела Скупштина града Шапца
25.03.2021. године број 020-00-52/2021-14, као и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
формирања зона топлификације и зона гасификације коју је донела Скупштина града
Шапца 08.10.2021. године број 020-00-177/2021-14.”

Имајући у виду напред наведено овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи, а на основу чл. 34. ст. 2. Уредбе о локацијским условима (“Сл.
гласник РС”, бр. 115/2020) 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.

С обзиром да надлежни орган у закључку којим је одбацио први захтев није навео све
недостатке односно разлоге за одбацивање тог захтева, а усаглашени захтев сада одбацује из
разлога који нису наведени у закључку у складу са којим је усаглашавање извршено,
подносилац захтева има право на поновно усаглашавање захтева у року од 30 дана од дана
објављивања овог закључка на интернет страници овог органа, без поновног достављања
већ поднете документације и без поновног плаћања административне таксе и накнаде, како
је то прописано чл. 8. ст. 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019). Уколико усаглашени захтев не буде
поднет у наведеном року, потребно је поднети нов захтев за издавање локацијских услова са
целокупном потребном документацијом и прописаним таксама и накнади за ЦЕОП, као да је
реч о првом захтеву, с тим што се не врши поновна уплата локалне административне таксе,
већ се само прилаже уз захтев.

Против овог закључка може се изјавити приговор градском већу града Шапца у року од 3
дана од дана достављања, преко овог органа, кроз централни информациони систем
Агенције за привредне регистре.

Обрађивачи
дипл. инж. арх. Марија Блануша                                            РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


