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Ш А Б А Ц

На основу чл. 53a ст. 5. Закона о планирању и изградњи 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) 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 захтеву Бранковић Јелене из Шапца, Ул. Владе Јовановић бр. 10, чији
је пуномоћник дипл. маш. инж. Туфегџић Драган из Шапца, Ул. Милоша Милојевића бр. 72,
за издавање локацијских услова за уградњу унутрашњих гасних инсталација у котларницу
стамбеног дела стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 5504 КО Шабац, у Шапцу,
Ул. Владе Јовановића бр. 10, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-3287-LOC-1/2023 за издавање локацијских услова за
уградњу унутрашњих гасних инсталација у котларницу стамбеног дела стамбено-пословног
објекта на кат. парцели бр. 5504 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Владе Јовановића бр. 10, који је
поднет овом органу 9.2.2023. године од стране Бранковић Јелене из Шапца, Ул. Владе
Јовановић бр. 10, преко пуномоћника дипл. маш. инж. Туфегџић Драгана из Шапца, Ул.
Милоша Милојевића бр. 72.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Бранковић Јелена из Шапца, Ул. Владе Јовановић бр. 10, поднела је овом органу
9.2.2023. године захтев за издавање локацијских за услова уградњу унутрашњих гасних
инсталација у котларницу стамбеног дела стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр.



5504 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Владе Јовановића бр. 10. Захтев је поднет електронским
путем, кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре, преко
пуномоћника дипл. маш. инж. Туфегџић Драгана из Шапца, Ул. Милоша Милојевића бр. 72,
који поседује лиценце бр. 330 9737 04 и 430 7739 04 ИКС. Уз захтев је приложена следећа
документација: пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; идејно решење које је
урађено од стране Матић Драгана предузетника СЗТР “Uniterm”, П. Причиновић, главни
пројектант је дипл. маш. инж. Драган Туфегџић, бр. лиценце 330 9737 04 ИКС, у pdf
формату електронски потписано и у dwg формату; катастарско-топографски план који је
урађен од стране Приватне канцеларије за геодетске послове Приватни геометар Љубиша
Узановић, Шабац, у pdf формату електронски потписано и dwg формату и докази о
прописаним уплатама и то: републичка административна такса на захтев у износу од 330
динара, накнада за ЦЕОП у износу од 1.000 динара и локална административна такса у
износу од 1.000 динара.

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 20.2.2023. године обратио ЈКП “Топлани Шабац”
Шабац ради прибављања услова за пројектовање и прикључење, с тим што је у претходном
поступку бр. ROP-SAB-489-LOC-1/2023 прибављена копија плана катастарске парцеле. ЈКП
“Топлана Шабац”, Шабац је овом органу 3.3.2023. године доставила одговор (бр. 01-
272/2023 од 2.3.2023. године) у којем је наведено следеће:

“1. На основу Одлуке Скупштине града Шапца о формирању зона топлификације и
гасификације, број 020-00-52/2021-14 од 25.03.2021. године, члан 1, Предметни објекат не
може бити прикључен на ДГМ.

2. Одлука о формирању зона топлификације и зона гасификације члан 1: “Зону
топлификације чине све парцеле на територији града Шапца, које су удаљене до 50м од
изграђене мреже даљинског грејања. У зони топлификације се све стамбене зграде,
стамбено-пословне зграде, пословне зграде и зграде јавне намене, дефинисане Законом о
становању и одржавању зграда (“Сл. гласник РС” бр. 104/2016 и 9/2020) прикључују на
мрежу даљинског грејања.”

Имајући у виду напред наведено, овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 12. 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
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Доставити:



-пуномоћнику,
-архиви.


