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Република Србија 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број предмета:ROP-ZAB-1136-LOC-1/2018  

Заводни број: 353-3/2018-02 

13. фебруар 2018.године 

Ж А Б А Р И 

 

 

Група за обједињену процедуру, Одељења за привреду, урбанизам и друштвене 

делатности Oпштинске управе општине Жабари, на основу члана 8ђ, а у вези са чланом 

53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 

64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/202013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 12. став 2. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 

113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 89. став 3. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), поступајући по захтеву за издавање 

локацијских услова за изградњу дистрибутивне мреже гасовода у насељу Тићевац, који 

је поднело ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАГАС“ из НОВОГ САДА ул. НАРОДНОГ 

ФРОНТА 12, преко пуномоћника „ГАС ИНВЕСТ“ Д.О.О. из БЕОГРАДА ул. 

ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА 1В, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова за изградњу локалног 

подземног цевовода за дистрибуцију гаса ДГМ „Велико село 2“ на локацији К.О. 

Тићевац, у складу са предвиђеном трасом гасовода од полиетиленских цеви радног 

притика до 4 бара, укупне дужине 6.970м, којa прелази преко следећих катастарских 

парцела у K.O. Тићевац к.п. бр. 279/2, 304, 358/1, 363, 364, 401, 404, 405, 409, 422/1, 

422/2, 524, 525, 538/1, 538/4, 564, 565, 656, 696/1, 698, 707, 708, 718/1, 719/2, 730, 741/1, 

791, 792/1, 795, 928, 929, 930, 931/1, 931/2, 935, 936, 937, 956, 957, 961, 972, 987/1, 987/2, 

1071, 1076, 1138, 1151, 1578, 1607, 1679, 1680, 1681, 1681, 1685/2, 1689 и 1691, поднет 

дана 17.01.2018.године број ROP-ZAB-1136-LOC-1/2018, заведен под бројем 353-

3/2018-02, услед тога што је подносилац захтева због накнадно уочене техничке грешке 

у идејном решењу тражио одбијање предметног захтева, и то:  

1) текстуална документација садржи к.п. бр. 696/1, 698, 707, 708, 719/2, 741/1, 928, 

929, 930, 931/1, 931/2 и 961 K.O. Тићевац, које су утврђене графичком 

документацијом преко којих не прелази предвиђена траса гасовода, и 

2) текстуална документација не садржи к.п. бр. 563, 566, 539/1, 403, 742/3, 741/3, 

763/1, 764, 939, 1038, 1064/4, 1064/5, 975, 1139/2, 1050, 1051,  1054/2 и 1054/1 

K.O. Тићевац, које су утврђене графичком документацијом преко којих прелази 

предвиђена траса гасовода. 

  

Образложење 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАГАС“ из НОВОГ САДА ул. НАРОДНОГ ФРОНТА 

12, преко пуномоћника „ГАС ИНВЕСТ“ Д.О.О. из БЕОГРАДА ул. ДРАГОСЛАВА 

СРЕЈОВИЋА 1В поднело је захтев електронским путем кроз Централну евиденцију 

ближе описан у дипозитиву, те је уз захтев приложена документација, и то: 

1) овлашћење од 10.03.2016.године, 

2) Идејним решењем 0. Главне свеске и 1. Пројекта трасе гасовода бр. техничке 

документације IDR‐225‐8/17 од децембра 2017.године, који је израдио 
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пројектант „ПЕТ ПЛУС“ Инжењеринг и консалтинг д.о.о. из БЕОГРАДА ул. 

Бирчанинова 4а/14, одговорно лице пројектанта Драган Петровић 

дипл.маш.инж., одговорни пројектант Пеатар М. Пераћ, дипл.маш.инж. бр. 

лиценца 330 0062 03, 

3) Копија плана у дгиталном облику К.О. Тићевац, у dwg формату, 

4) доказ о уплати накнаде Централну евиденцију у износу 2.000,00 динара од 

17.01.2018.године на рачун 840-29770845-52 модел 97 позив на број 70-

50901600, 

5) доказ о уплати републичке административне таксе у износу 3.910,00 динара од 

17.01.2018.године рачун 840-742221843-57 модел 97 позив број 23 117 

102016670, у складу са тарифним бројем 1. и 171в. Закона о републичким 

административним таксама („Сл. глас. РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 

54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013- други закон, 83/2015, 112/2015 и 113/2017), 

6) доказ о уплати општинске таксе у износу 5.050,00 динара од 17.01.2018.године 

на рачун број 840-742251843-73 модел 97 позив број 23 117 102016670, у складу 

са тарифним бројем 1. и 8. тачка 3.1. Одлуке о локалним административним 

таксама („Сл. гласник општине Жабари“, бр. 12/2017). 

Поступајући по предмету орган је проследио захтев за катастарске информације 

РГЗ-Служби за катастар непокретности Жабари, те су прибављена дана 

19.01.2018.године следећа документа: 

1) Копија планова К.О. Тићевац, у dwg формату, 

2) Извод из катастра водова и под. инсталација  К.О. К.О. Тићевац, у dwg  формату. 

Поступајући даље по предмету орган је прибавио услове за пројектовање од И.Ј.: 

1) Давање техичких услова ради издавања локацијских услова за изградњу 

подземног цевовода за дистрибуцију гаса у насељу Тићевац, који је издало 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ А.Д. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА из 

БЕОГРАДА заведено под бројем 35905/2-2018 од 25.01.2018.године. 

2) Издавање сагласности, који је издало ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Д.О.О. 

БЕОГРАД, ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ, 

ПОЖАРЕВАЦ заведен под бројем 8В000-23231/2 од 01.02.2018.године. 

3) Водне услове, које је издало ЈВП„СРБИЈА ВОДЕ“ БЕОГРАД ВПЦ „САВА-

ДУНАВ“ НИШ број 763/1 од 30.01.2018.године. 

4) Обавештење у вези са израдом техничке документације за изградњу објекта 

гасовода у Жабарима, које је издало МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА 

МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ БЕОГРАД 

заведено под бројем 316-2 од 26.01.2018.год. 

5)  Услове у погледу мера заштите од пожара, које је издало МИНИСТАРСТВО 

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОЖАРЕВАЦУ заведене под 

09/25/2 број 217-1228/18 од 24.01.2018. године. 

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

овереним ситуационим планом, које је издало МИНИСТАРСТВО 

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОЖАРЕВАЦУ заведене под 

09/25/2 број 217-1228/18 од 06.02.2018. године. 

За услуге издавање услова за пројектовање уплаћени су следећи износи, које је 

подносилац захтева приложио у предмет:  

1) доказ о уплати таксе за услуге РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД у износу 

18.125,00 динара на рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 

6511740600 од 31.01.2018.године, 
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2) доказ о уплати накнаде за издавање услова од ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ А.Д. из ПОЖАРЕВЦА у износу 13.194,95 динара од 

31.01.2018.године на рачун број 160-600-22 позив на број 254/0709/2018, 

3) доказ о уплати накнаде за добијање услова од ОПЕРАТЕР ДИСТРИБУТИВНОГ 

СИСТЕМА, ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ из 

ПОЖАРЕВЦА у износу 11.878,80 динара од 31.01.2018.године, на рачун 160-

15614-37 позив на број ZAB-1136, 

4) доказ о уплати накнаде за издавање услова из области заштите од пожара 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОЖАРЕВАЦУ у 

износу 16.570,00 динара од 31.01.2018.године на рачун број 840-742221843-57 

модел 97, позив на број 52-080, 

5) доказ о уплати накнаде за локацију за ДГМ „Велико село II“ општина Жабари  

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОЖАРЕВАЦУ у 

износу 31.980,00 динара од 31.01.2018.године на рачун број 840-742221843-57 

модел 97, позив на број 52-080, 

6) накнада за издавање водних услова ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ 

из БЕОГРАДА у износу од 26.400,00 динара од 31.01.2018.године на рачун број 

200-2402180101045-97 позив на број 6 001 00215 000004. 

Информацију о локација бр. 353-34/2015-02 од 29.10.2015.године, коју је издала 

Општинска управа општине Жабари орган је приложио у предмет, а обзиром да није 

било неких других измена утврђених планским документом. 

Подносилац захтева је дана 13.02.2018.године доставио захтев у коме тражи да због 

накнадно уочене техничке грешке у идејном решењу тражи одбијање предметног 

захтева. Такође је орган утврдио недостатке у идејном решењу, и то:  

3) текстуална документација садржи к.п. бр. 696/1, 698, 707, 708, 719/2, 741/1, 928, 

929, 930, 931/1, 931/2 и 961 K.O. Тићевац, које су утврђене графичком 

документацијом преко којих не прелази предвиђена траса гасовода, 

4) текстуална документација не садржи к.п. бр. 563, 566, 539/1, 403, 742/3, 741/3, 

763/1, 764, 939, 1038, 1064/4, 1064/5, 975, 1139/2, 1050, 1051,  1054/2 и 1054/1 

K.O. Тићевац, које су утврђене графичком документацијом преко којих прелази 

предвиђена траса гасовода. 

На основу утврђеног чињениничног стања, орган констатује да захтев не испуњава 

услове за поступање по њему, па је одлучено као у диспозитиву закључка. 

Сходно члану 8ђ. став 4. Закона о планирању и изградњи, дозвољава се подносиоцу 

захтева да отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од десет 

дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на 

интернет страници надлежног органа, те да уколико поступи у том року нема обавезу 

да достави документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног 

органа, нити поново плаћа административну таксу. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против овог закључка може се изјавити жалба 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - зајечарски округ у 

Зајечару у року од осам дана од обавештавања странке о решењу. Жалба се предаје 

овом органу електронским путем са републичком административном таксом у износу 

од 460,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57 модел 97 позив на број 38-117. 

 

                   КООРДИНАТОР ГРУПЕ 

  

             Славиша Здравковић, дипл.грађ.инж. 


