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На основу чл. 53a ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.
72/09,81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) и чл. 12. ст. 2. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“
бр. 68/19), Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам градске
управе града Шапца у поступку издавања локацијских услова за изградњу инстлације
компримованог природног гаса (КПГ) за потребе “Компаније Ива” д.о.о. на кат.парц. бр.
1123/14 и 1126/5 К.О. Шабац, покренутом по усаглашеном захтеву Предузећа за спољну и
унутрашњу трговину “Компанија Ива” д.о.о. Шабац, са седиштем у Шапцу ул. Косте
Абрашевића бр. 2а, МБ 06939244, поднетом преко законског заступника “Gasteh” д.о.о.
Инђија, Саџаковић Братислава, доноси:

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев ROP-SAB-38961-LOCH-2/2022 за издавање локацијских
услова за изградњу инстлације компримованог природног гаса (КПГ) за потребе “Компаније
Ива” д.о.о. на кат.парц. бр. 1123/14 и 1126/5 К.О. Шабац, поднет од “Компанија Ива” д.о.о.
Шабац, са седиштем у Шапцу ул. Косте Абрашевића бр. 2а, дана 12.12.2022. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 



“Компанија Ива” д.о.о. Шабац, са седиштем у Шапцу ул. Косте Абрашевића бр. 2а, преко
законског заступника “Gasteh” д.о.о. Инђија, Саџаковић Братислава, поднело је овом органу
дана 12.12.2022.године усаглашени захтев за издавање локацијских услова за извођење
радова ближе описаних у диспозитиву. Претходни захтев одбачен је дана 9.12.2022.године.
Уз захтеве поднете преко централног информационог система Агенције за привредне
регистре, приложени су техничка документација у dwg формату и следећи прилози у pdf
формату потписани електронским потписима:

-пуномоћје;

-идејно решење израђено од “Gasteh” д.о.о. Инђија, главни пројектант је дипл.маш.инж.
Антонић Момир бр. лиценце 360 2929 03 ИКС;

 

-докази о уплати таксе на захтев у износу од 330,00 динара, локалне административне таксе
у износу од 12.000,00 динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара.

Чланом 8. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да ако нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву прописани чл. 7. овог правилника, односно ако се за
предметну изградњу или извођење радова не прибављају локацијски услови, надлежни
орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих
недостатака, односно разлога за одбацивање (таксативно наводи сваки од недостајућих
података у захтеву, односно сваки од недостајућих прилога, као и недостатке прилога који су
поднети уз захтев).

Увидом у поднети захтев и прилоге утврђено је следеће:

-Није поступљено по примедбама из закључка бр. 350-1-680/2022-11. Уз усаглашени захтев
је доствљено ИДР које поред главне свеске садржи пројекат електроенергетских
инсталација и пројекат машинских инсталација, а не и пројекат у ком би био представљен
положај планираних објеката на парцели. Из графичке документације ових пројеката не
може се закључити шта је предмет захтева. У захтеву је наведено да се ради о ЦНГ
инсталацији, али на графичким прилозима није јасно назначено шта ту инсталацију чини.
Према текстуалној документацији ИДР Пројекат машинских инсталација, инсталација
компримованог природног гаса састоји се од резервоарског простора за компримовани
природни гас - батерије боца, колектора, реголационе станице и разводног цевовода дужине
100m. Потребно је да сви ови објекти буду приказани на графичком прилогу ситуациони
план. При томе, назначити све ове објекте (дати легенду),а положај објеката јасно
дефинисати. Поред габарита објекта, дати удаљености од међа и суседних објеката,
грађевинску и регулациону линију. Трасу разводног гасовода дефинисати геодетским
координатама темених тачака тако да се јасно назначи који је део надземни, а који подземни.
У ИДР-у нису усаглашени подаци о дужини разводног гасовода па се у истом техничком
опису наводи дужина 100m, а затим 125m. Из достављене ситуације се не може закључити
да се објекат ради на две парцеле, а за израду те ситуације није коришћен достављени
геодетски снимак као подлога. Ситуациони план мора бити израђен на ажурној геодетској
подлози. Указује се подносиоцу захтева да уколико се објекат планира на две катастарске
парцеле бит ће потребно спајање тих парцела пре подношења захтева за употребну дозволу.
У достављеном КТП-у, на месту на ком се планира објекат, уцртан је квадрат без шрафуре за
који није јасно шта представља. -Главна свеска мора бити допуњена основним подацима о
сваком од планираних објеката.



-Истоветност докумената насталих дигитализацијом докумената сачињених искључиво у
папирној форми потребно је потврдити у складу са чл. 3. ст. 4. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем. Документа су потписана
електронским потписом Саџаковић Братислава. Није утврђено да именовано лице спада у
лица која у складу са чл.3. ст. 4. Правилника могу електронским потисивањем потврђивати
истоветност документа насталих дигитализацијом докумената сачињених искључиво у
папирној форми са папирним документима.Чланом 3. ст. 2. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19)
прописано је да се сва акта која доносе, односно размењују надлежни орган и имаоци јавних
овлашћења у обједињеној процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други
документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају
у обједињеној процедури, достављају у форми електронског документа у pdf формату, у
складу са ставом 1. овог члана. Ставом 4. истог члана прописанио је да aко је документ из
става 2. овог члана сачињен искључиво у папирној форми, у обједињеној процедури се
доставља електронски документ у pdf формату настао дигитализацијом тог изворног
документа који се, у циљу потврђивања истоветности са изворним документом, потписује у
складу са ставом 1. овог члана, од стране: 1) овлашћеног лица органа који је по закону
надлежан за оверу преписа или; 2) овлашћеног лица пружаоца услуге квалификованог
електронског чувања документа, који услугу дигитализације документа у папирном облику
пружа у складу са законом којим се уређује електронско пословање - члан 63. став 3. Закона
о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Службени гласник РС“ бр. 94/17) или 3) лица са лиценцом
одговорног пројектанта, уписаног у одговарајући струковни регистар, под условом да то
лице својим квалификованим електронским потписом потписује и поднесак у обједињеној
процедури уз који тај акт,односно документ доставља, или 4) адвоката уписаног у именик
адвоката, под условом да тај адвокат својим квалификованим електронским потписом
потписује и поднесак у обједињеној процедури уз који се тај акт, односно документ
доставља.

Имајући у виду наведено, на основу чл. 8 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19), одлучено је као у
диспозитиву закључка.

Овим захтевом, подносилац је искориститио право на подношење усаглашеног захтева, без
обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања
административне таксе односно накнаде (чл. 8. ст. 7. Правилника о поступку спровођења
поступка обједињене процедуре електронским путем).

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 (чл. 8. ст. 7. Правилника о поступку
спровођења поступка обједињене процедуре електронским путем).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор градском
већу града Шапца у року од 3 дана од дана достављања истог, електронским путем кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

 

Обрадиле                                                                                          РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

дипл.грађ.инж. Лидија Лукић                                       дипл.простор.план. Јасмина Стевановић

дипл.прав. Биљана Вудраг




