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   Република Србија                                                                                                 

        Аутономна Покрајина Војводина 

        Општина Бела Црква 

  Општинска Управа Бела Црква 

  Одељење за урбанизам, привреду                              

  и инспекцијске послове 
  Број предмета:ROP-BCR-957-LOC-1/2018 

  Интерни број: 353-5/2018-05 

        Дана: 14.02. 2018. године 
        Бела Црква, Милетићева бр.2 

        Телефон: 013/851-224, лок.112 
 
        Општинска управа општине Бела Црква, Оделење за урбанизам, привреду и инспекцијске  

        послове, поступајући по захтеву , JП „ Србијагас“, Нови Сад , ПИБ 104056656, МБ    

        20084600 , ул. Народног фронта  бр.12,   број предмета : ROP-BCR-957-LOC-1/2018,  

        поднетог преко овлашћенoг пуномоћника Маје Опачић, дипл.инж.заш., за издавање  
       Локацијских услова, за изградњу Главне мерно-регулационе станице „ Бела Црква“    
       за гас на  кат. парцелама број 4452/3, 4455/1  и 4452/1,  К.О. Бела Црква,  на   

       основу члана 8ђ, а у вези са чланом 53а, Закона о планирању и изградњи  (“Сл гласник  
       РС”, бр. 72/09, бр.81/09 - исправка, бр.64/ 2010 -одлука УС, бр.24/ 2011, бр.121/ 2012,  

       бр.42/ 2013 -одлука УС, бр.50/ 2013 ,- одлукаУС, бр. 98 / 2013,одлука - УС и бр.132/1 и  
      145/14), члана8. став 2. И члана 12.став 2.  Правилника о поступку спровођења обједињене     
      процедуре електронским  путем (''Службени гласник РС'', број 113/15,  96/2016 и 120/17),  

      чл.146. Закона о општем управном  поступку („Сл. Гласник РС“, бр.30/2010 и 18/2016),  и  
      чл.16.  Одлуке о општиској управи („Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.10/2008), доноси  : 

 

                                                    ЗАКЉУЧАК 
 

         Одбацује се захтев инвеститора , JП „ Србијагас“, Нови Сад , ул. Народног фронта   
        бр.12, број предмета: ROP-BCR-957-LOC-1/2018, поднетог преко овлашћенoг пуномоћника  

        Маје  Опачић, дипл.инж.заш., за издавање Локацијских услова, за изградњу Главне мерно- 
        регулационе станице „ Бела Црква“ за гас, на  кат. парцелама број 4452/3, 4455/1  и  

       4452/1,  К.О. Бела Црква, јер нису испуњени услови за даље поступање.    
       Приложено Идејно решење бр.08-17-0-03-00-0, од јануара 2018,  које је израдио  
       пројектант ЈП “ Србијагас“ , Сектор за планирање и инвестиције Нови Сад , Служба за  

       пројектовање, Народног фронта  бр.12 ,  21000 Нови Сад, не садржи  све потребне податке    
       за издавање локацијских услова. 

 
                                                        О б р а з л о ж е њ e  

 

JП „ Србијагас“, Нови Сад , ПИБ 104056656, МБ 20084600 , ул. Народног фронта    бр.12,  у 
својству носиоца инвестиције , поднео је овом органу кроз ЦИС, 16.01.2018. године, преко 

овлашћеног пуномоћника Маје Опачић, дипл.инж.заш., из Новог Сада, захтев за издавање                        
 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
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        локацијских услова за  изградњу oбјекта Главне мерно - регулационе станице „ Бела Црква“    
         за гас, на  кат. парцелама број 4452/3, 4455/1  и   4452/1,  К.О. Бела Црква,  заведен под     
         бројем : ROP-BCR-957-LOC-1/2018. 

 
  Уз захтев инвеститор је приложио следеће  документе : 

 
 1.    Доказ о уплати:  
- накнаде за ЦЕОП у износу 2000,00 дин.,  

- Републичку административну таксу, 310,00 дин. потписане електронским потписом 
пуномоћника. 

- накнада стварних трошкова општинског органа за издавања Локацијских услова, у износу 
10.000,00 дин.  
 

 2.    Идејно решење у dwfx i Pdf, формату, број: 08-17-0-03-01-0, од јануара 2018, које је 
израдио пројектант ЈП “ Србијагас“ , Сектор за планирање и инвестиције Нови Сад , Служба 

за пројектовање, Народног фронта  бр.12 ,  21000 Нови Сад.  
Одговорно лице пројектанта је извршни директор за инвестиције Јовица Будимир, 
дипл.инж.маш.  

Одговорни пројектант  ИДР-а је Саша Гојшина, дипл.инж.маш., број лиценце 330 L898 13. 
 

3.  Идејно решење- ситуација за безбедно постављање број 08-17-0-03-00-2, јануар 2018. год. 
 
4.  Главна свеска број: 08-17-0-03-00-0, од јануара 2019 године. 

 
5.   Геодетски снимак  посојећег стања КТП.   

 
6. Пуномоћје – Овлашћење  број:  4793 од  од 22.11.2016. године. 
  

Сви приложени документи су потписани електронским потписом пуномоћника. 
  

Чланом 6. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем прописано је да се поступак за издавање локацијских услова покреће 
подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. 

 Уз захтев се прилаже:  
1) идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке 

документације; 
2) доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева и накнади за Централну 
евиденцију.  

 
  Чланом 7. наведеног Правилника, прописано је да по пријему захтева за издавање 

локацијских услова надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање 
по том захтеву, односно проверава да ли је:  
1) надлежан за поступање по захтеву;  

2) захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке; 
3) уз захтев приложено идејно решење;  

4) уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.  
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   Чланом 8. Став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем, прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, 
прописани чланом 7. овог правилника, надлежни орган захтев за издавање локацијских 

услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање.  
 

 Члан 8. Став 2 овог Правилника, прописује да ће надлежни орган 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. 

 
        На основу увида у електронски поднет захтев, овај орган је утврдио да поднети Захтев за  
        локацијске услове број: ROP- BCR- 957 - LOC-1/2018, нема формалних недостатака. 

 
        Члан 11. став 1, овог Правилника, прописује да ако се локацијски услови не могу издати     

        увидом у плански документ, односно сепарат, надлежни орган је дужан да услове за  
        пројектовање и прикључење прибави од имаоца јавних овлашћења, у складу са уредбом  
        која уређује издавање локацијских услова. 

  
        Путем Централног информационог система обједињене процедуре, ово одељење се  

        обратило захтевом бр. ROP- BCR- 957 - LOC-1- HPAP-8/2018, имаоцу јавних  
        овлашћења  Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације, одељење у  
        Панчеву, и добило  одговор на захтев за издавање услова за пројектовање – 09/23 

         Број: 217-1693/18-1, oд 02.02.2018.године. 
         

         Путем Централног информационог система обједињене процедуре, ово одељење се  
        обратило захтевом бр. ROP- BCR- 957 - LOC-1- HPAP-5/2018, имаоцу јавних  

  овлашћења  АД „ Телеком Србије“, и добило  одговор на захтев за издавање услова за    

  пројектовање  број: 34918/2-2018 од 25.01.2018. године. 
 

       Имајући у виду горе наведене прописе, увидом у поднети захтев и достављене прилоге  и 
одговоре од имаоца јавних овлашћења, утврђено је да за поступање по захтеву нису 
испуњени услови, односно на основу члана 12.став 2, Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15, 96/2016, и 
120/17),  прописано је ако ималац јавних  овлашћења достави надлежном органу обавештење 

да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатка у садржини идејног 
решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања 
одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8. Став 2, овог 

Правилника. 
 

I) У одговору  Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације,  
                  одељење у Панчеву, број: 217-1693/18-1, oд 02.02.2018.  године , стоји:  

 

1. Није достављен извод из листа непокретности, сходно одредбама чл.7. став 1,  
тачка 2, Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 

(''Службени гласник РС'', број 54/15). 
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2. У текстуалном и графичком делу ИДР-а ( идејног решења), нису дефинисана 
растојања планираног новог објекта ГМРС, у односу на постојеће и 
новопројектоване објекте  и железничку пругу , сходно одредбама чл.7.став 1, 

тачка 1, Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 
                         (''Службени гласник РС'', број 54/15), у вези прилога 11, Правилника о садржини,     

                        начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације  
                        према класи и намени објекта (''Службени гласник РС'', број 23/15, 77/15 и 96/16) и  
                        чл.13, Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса  

                        гасоводима притиска већег од 16 бара (''Службени гласник РС'', број 37/2013 и  
                        87/2015). 

 
           Посебно истичемо да се ови услови  не могу издати док се не отклоне недостаци  наведени     
        у овом обавештењу и не прибаве услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од    

        пожара и експлозија сходно одредбама чл.6, Закона о запаљивим и горивим течностима и  
        запаљивим гасовима, и одредбама чл.16. став 1 , Уредбе о локацијским условима.  

        (''Службени гласник РС'', број 35/2015 ,  114/2015 и 117/ 2017). 
 
 

  II)    У одговору имаоца јавниих овлашћења  АД „ Телеком Србије“, број: 34918/2-2018 од  
           25.01.2018. године, стоји : 

 
 У складу са вашим захтевом за издавање техничких услова у надлежности "Телеком-а 
Србија" а.д. за издавање локацијских услова за изградњу главне мерно регулационе станице 

ГМРС у Белој Цркви, на кат.парц.бр. 4452/3, 4455/1 и 4452/1 К.О. Бела Црква, дајемо вам 
следеће услове: 

  
1. У делу где се предвиђа извођење радова нема подземних мрежних ТТ инсталација.  

 

Према члану 26. Тачка 4., Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 

35/15, 114/15 и 117/17), потребно је прибавити услове за закључење уговора о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског земљишта, у циљу довођења инфраструктуре 

на ниво необходан за прикључење објекта из идејног решења. 

 

Сходно горе наведеном чињеничном стању, обавештавамо вас као инвеститора да је 

потребно да се обратите АД „ Телеком Србије“, ради дефинисања међусобних обавеза и 

потписивања уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре – оптичког кабла, јер уређаји и 
опрема према идејном решењу за потребе даљинског надзора и управљања постројењима у 

функцији гасовода, су повезани  оптичким каблом одговарајућег капацитета са системом 
„Телекома Србија“ и даље са диспечерским центром ЈП„Србијагас“. 
 

Напомена: 
 

    Према члану 18. Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15, 
114/15 и 117/17) ,  Услови за прикључење на систем даљинског грејања, односно на 
дистрибутивни систем природног гаса, прибављају се ако је прикључење на тај систем 

предвиђено идејним решењем приложеним уз захтев за издавање локацијских услова, а ти 
услови нису садржани у планском документу, односно сепарату. 

       Изузетно од члана 29. став 2. ове уредбе, за објекте који су у функцији транспорта, 
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дистрибуције и производње природног гаса, односно биогаса, као и за објекте за које 
грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, односно 
надлежни орган аутономне покрајине, услове за пројектовање и прикључење у погледу 

прикључења на дистрибутивни систем, односно на систем за транспорт природног гаса не 
прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са 

законом којим се уређује енергетика. 
 
      На основу горе изложеног, имајући у виду да за поступање по захтеву нису испуњени   

       услови због недостатака у  садржини идејног решења, овај орган је сагласно члану 8. став  
 2. Правилника о поступку  спровођења обједињене процедуре електронским путем  

      ("Сл. гласник РС", број 113/2015 , 96/2016 и 120/17), донео закључак којим се одбацује  
      предметни захтев за  издавање локацијских услова за изградњу Главне мерно-регулационе  
      станице за гас „ Бела Црква“, на  кат. парцелама број 4452/3, 4455/1  и 4452/1,  К.О. Бела  

      Црква, број:  ROP-BCR-957-LOC-1/2018,  интер. заводни број:353-5/2018-05. 
  

       Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од 
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, подносе усаглашени 
захтев, не доставља већ приложену 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 административне таксе, 
односно накнаде. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити 
приговор општинском већу , преко Одељење за  за урбанизам, привреду и инспекцијске 

послове,  у року од три дана од дана достављања. 
 
Закључак се доставља: Подносиоцу захтева, архиви и објављује се на званичној интернет 

страници општине Бела Црква.  
 

Стручна и техничка обрада Татјана Брадваровић, дипл.инж.арх. 

 
                                                               

                                                                               

                                                                                      Начелник Општинске управе 

                                                             Томислав Дмитровић дипл.правник 
  

      

 
 


