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Ш а б а ц

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, 9/2020 и 52/2021) и чл. 8. ст. 1.
и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“ бр. 68./2019), Одељење за урбанизам Градске управе града Шапца – Одсек за
обједињену процедуру, решавајући по захтеву Града Шапца, Господар Јевремова 6, чији је
пуномоћник Владимир Радосављевић из Шапца ул. Карађорђева бр. 55, за издавање
локацијских услова за изградњу челичне дистрибутивне гасне мреже у улици Нова 6 у
Северозападној радној зони у Шапцу на кат. парцелама број: 296/1, 301, 2/7, 2/6 и 2/5 све у
КО Шабац и кат. парцелама број: 3901/2, 2780/37, 2780/16, 2780/56 и 2780/53, све у КО
Мајур и МРОС на кат. парцели бр. 2780/53 КО Мајур, доноси

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се захтев за издавање локацијских услова за изградњу челичне дистрибутивне
гасне мреже у улици Нова 6 у Северозападној радној зони у Шапцу на кат. парцелама број:
296/1, 301, 2/7, 2/6 и 2/5 све у КО Шабац и кат. парцелама број: 3901/2, 2780/37, 2780/16,
2780/56 и 2780/53, све у КО Мајур и МРОС на кат. парцели бр. 2780/53 КО Мајур, поднет
овом органу дана 22.12.2022. године, од стране Града Шапца, Господар Јевремова 6 а преко
пуномоћника Радосављевић Владимира из Шапца ул. Карађорђева бр. 55.

О б р а з л о ж е њ е

Град Шабац, Господар Јевремова бр. 6 поднео је овом органу, дана 22.12.2022. године а
преко пуномоћника Радосављевић Владимира из Шапца ул. Карађорђева бр. 55, захтев за
издавање локацијских услова за изградњу изградњу челичне дистрибутивне гасне мреже у
улици Нова 6 у Северозападној радној зони у Шапцу на кат. парцелама број: 296/1, 301, 2/7,
2/6 и 2/5 све у КО Шабац и кат. парцелама број: 3901/2, 2780/37, 2780/16, 2780/56 и 2780/53,
све у КО Мајур и МРОС на кат. парцели бр. 2780/53 КО Мајур.

Уз захтев је поднето Идејно решење које је урадио Центар за пројеклтовање ИНИП ИНГ
Нови Сад, главни пројектант дипл. инг. маш. Дејан Спахић, број лиценце 330 Д773 06
пуномоћје, геодетски снимак, доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Чланом 8. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да ако нису испуњени формални услови



за даље поступање по захтеву, прописани чл. 7. тог правилника, захтев за издавање
локацијских услова одбацује се закључком.

Према чл. 8. ст. 2. истог Правилника, надлежни орган ће 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 члана 8ђ Закона.

Разматрајући поднети захтев са приложеном документацијом, утврђени су следећи
недостаци:

Уз захтев је достављен неажуран катастарско топографски план. Графички прилог
ситуациони план који је део графичке документације идејног решења израђен је на
другачијој подлози у односу на достављени КТП. Уз усаглашени захтев доставити ажуран
КТП и искористити га као подлогу за израду ситуационог плана.

Увидом у графичку документацију идејног решења утврђено је да траса планираног
гасовода прелази и кроз катастарску парцелу 2/11 КО Шабац. Наведена парцела
изостављена је у захтеву и у идејном решењу.

Предмет захтева је челична дистрибутивна гасна мрежа у улици Нова 6 у северозападној
радној зони у Шапцу. Као плански основ у идејном решењу наведен је ПГР ,,Шабац”-
Ревизија. Увидом у графички прилог План топлификације и гасификације наведеног
планског документа утврђено је да се део трасе планираног челичног гасовода p<12bara
поклапа са трасом дистрибутивног гасовода, али притиска 4bara. У планском документу
наводи се следеће:,,Урбанистички пројекти су обавезни:за инфраструктурне мреже и објекте
чије трасе и профили нису дефинисани Ревизијом ПГР, односно за техничке корекције
дефинисаних траса и објеката, све у оквиру дефинисаних површина јавне намене.“ Такође,
наведено је и следеће:,, Плaнирaнa рeшeњa инфрaструктурe зaдoвoљићe будућe пoтрeбe
oбухвaћeнoг пoдручja нa нивoу дaнaшњeг стaндaрдa. Микрoлoкaциje кoмунaлнe и другe
инфрaструктурнe мрeжe oдрeђeнe oвим Плaнoм, могу сe утврдити крoз пoступaк изрaдe
Урбанистичких прojeкaтa a у циљу утврђивaњa прoстoрних, функциoнaлних, oбликoвних, и
других eлeмeнaтa у склaду сa Зaкoнoм и другим прoписимa, услoвимa дeфинисaним oвим
Плaнoм и другe дoкумeнтaциje у вeзи с нaмeрaвaним зaхвaтoм у прoстoру. Приликoм изрaдe
Урбaнистичких прojeкaтa зa изгрaдњу кoмунaлнe и другe инфрaструктурнe мрeжe која је
дефинисана ПГР, мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa
пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa
тe имoвинскo прaвних oднoсa и др. Урбанистички пројекти се могу радити и за сву
недостајућу инфраструктуру, у складу са нивоом техничких захтева, о чему одлуку доноси
општинска управа.“

ИДР за планиране инжењерске објекте треба да садржи и пројекат којим се одређује објекат
у простору (архитектура или др) према члану 36. став 2. Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката (,,Сл. гласник РС”.бр. 73/2019). У том пројекту мора бити дефинисан габарит,
спратност и положај МРОС. На графичком прилогу ситуациони план мора бити дата
регулациона линија, грађевинска линија и њихова удаљеност (у складу са ПГР-ом),
удаљеност објекта од међа и евентуалних објеката на суседним парцелама. Из достављеног
ИДР-а може се закључити да се опрема МРОС планира у контејнеру који се поставља на
бетонске темеље па то мора бити приказано у графичким прилозима основа, пресеци и
изгледи. Поред тога, потребно је обрадити и ограду која је приказана у ситуационом плану
достављеног ИДР-а (дефинисати положај ограде, дужину, висину ограде и дати
материјализацију). Приказати основу, пресек и изглед ограде.



Будући да траса планираног гасовода пролази испод државног пута IIA реда број 124
Сремска Митровица - Дреновац - Шабац, потребно је ИДР урадити у складу са Прилогом 10
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”.бр. 73/2019) због
прибављања услова од ЈП Путеви Србије.

Чланом 8. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да ако нису испуњени формални услови
за даље поступање по захтеву, прописани чл. 7. тог правилника, захтев за издавање
локацијских услова одбацује се закључком.

Према чл. 8. ст. 2. истог Правилника, надлежни орган ће 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 члана 8ђ Закона.

Ако подносилац захтева, у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет
страници овог органа, поднесе нов усаглашен 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 администартивне таксе односно накнаде (чл. 8. ст. 7. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем).

Како је у поступку утврђено да, у конкретном случају, нису испуњени сви формални услови
за даље поступање по захтеву, овај орган је, уз навођење свих недостатака а на основу својих
овлашћења из чл. 8. ст. 1. наведеног Правилника, одлучио као у диспозитиву

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити
приговор градском већу а преко овог органа, у року од 3 дана од дана достављања истог,
кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

О б р а ђ и в а ч и                                                                                 ПО ОВЛАШЋЕЊУ

дипл. инж. грађ. Лидија Лукић                                           НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл. правник Љубинка Радановић                                     дипл. инж. геодез. Миљан Угринић


