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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 Шабачке гимназије Шабац, чији је
пуномоћник Слободан Мијатовић из Јагодине, Омладинских бригада бр. 52, за издавање
локацијских услова за санацију, адаптацију и реконструкцију таванског простора на објекту
бр. 1 Шабачке гимназије, постојећег на кат. парцели бр. 5452 КО Шабац, доноси

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се захтев за издавање локацијских услова за санацију, адаптацију и
реконструкцију таванског простора на објекту бр. 1 Шабачке гимназије, постојећем на кат.
парцели бр. 5452 КО Шабац, поднет овом органу, дана 15.12.2022. године, од стране
инвеститора Шабачке гимназије а преко пуномоћника Слободана Мијатовића из Јагодине,
Омладинских бригада бр. 52.

О б р а з л о ж е њ е

Шабачка гимназија Шабац, Масарикова бр. 13 поднела је овом органу, дана 15.12.2022.
године а преко пуномоћника Слободана Мијатовића из Јагодине, Омладинских бригада бр.
52, захтев за издавање локацијских услова за санацију, адаптацију и реконструкцију
таванског простора на објекту Шабачке гимназије, постојећем на кат. парцели бр. 5452 КО
Шабац.

Уз захтев, поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне
регистре, поднето је Идејно решење, које је урадио Домус инжењеринг д.о.о. Јагодина,
главни пројектант дипл. инж. арх. Слободан Мијатовић, лиценца бр. 300 8904 04, пуномоћје
и 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.



Пошто је утврђено да су испуњени формални услови за поступање по поднетом захтеву, овај
орган је, од имаоца јавних овлашћења, затражио прописане сагласности и техничке услове
за пројектовање и прикључење па је, од ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац добијено
обавештење број: 01-2248/2022 од 23.12.2022. године, о немогућности издавања тражених
услова за пројектовање и прикључење, због следећих недостатака у садржини Идејног
решења:

Упројекту архитектуре као и у Главној свесци ( 0.7 Општи подаци о локацији и објекту ),
везано за прикључке на инфраструктуру, наведено је да се предвиђа грејање помоћу гасног
котла. У текстуалном делу, наведено је да новопројектовано решење констатује да ће у
склопу објекта бити грејање централним системом на гас и да ће просторија котларнице
бити у подруму. Ако је Одговорни пројектант предвидео прикључење објекта на
дистрибутивну гасоводну мрежу и предвидео просторију будуће гасне котларнице онда је
постојала обавеза пројектанта машинске струке да уради Идејно решење гасног прикључног
вода, мерно-регулационе станице, унутрашње гасне инсталације и гасне котларнице и да се
на основу те документације, а у складу са чланом 20. Уредбом о локацијским условима (
"Службени гласник РС", бр. 115/2020 ) и одговарајућих Закона, исходују услови МУП-а :

а) Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија

б) Услови у погледу мера заштите од пожара.

ЈКП " Топлана-Шабац " Шабац констатује да постоје технички услови за прикључење
реконструисаног дела објекта на дистрибутивну гасоводну мрежу.

Међутим, таква концепција је у супротности са условима документа " Одлука о формирању
зона топлификације и зона гасификације " ( " Службени лист града Шапца и општина
:Богатић, Владимирци и Коцељева ", број 5/2021 и документа " Одлука о изменама и
допунама одлуке о формирању зона топлификације и зона гасификације ", ( " Службени лист
града Шапца и општина : Богатић, Владимирци и Коцељева ", број 25/2021 – у даљем тексту
Одлука).

У Одлуци стоји да се на систем даљинског грејања ( у даљем тексту СДГ ) обавезно
прикључују све стамбене зграде, стамбено-пословне зграде, пословне зграде и зграде јавне

намене, дефинисане Законом о становању и одржавању зграда ( " Службени гласник РС ",
бр. 104/16 и 9/20), изузев једнопородичних стамбених објеката.

Сагласно Одлуци, у случају да не постоје технички услови за прикључење објеката на СДГ,

објекти се прикључују на дистрибутивну гасоводну мрежу на начин да се за те објекте граде

гасне котларнице у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање,
грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Службени лист СФРЈ ", број 10/90 и 52/90
), које уговорним односом преузима ЈКП " Топлана-Шабац ".

ЈКП " Топлана-Шабац " Шабац констатује да постоје технички услови за прикључење
реконстриусаног дела објекта на њен систем даљинског грејања.

Констатације и предлози :

ЈКП " Топлана-Шабац " Шабац констатује да је постојећи начин грејања Шабачке гимназије

преко градске топловодне мреже и констатује да се у подруму објекта налази топлотна
подстаница.



ЈКП " Топлана-Шабац " Шабац предлаже да Одговорни пројектант треба Идејним решењем
да констатује додатне потребе за топлотном енергијом, у циљу нашег сагледавања
постојећих капацитета топловодне мреже и капацитета топлотне подстанице и издавања
услова за пројектовање и прикључење за део објекта који ће бити реконструисан.

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. арх. Надежда Блануша                                      НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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


