Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности,
Градске управе града Краљева, решавајући по захтеву ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Улица
Народног фронта 12, за издавање локацијских услова за изградњу дистрибутивног
гасовода, прикључног гасовода до мерно-регулационе станице „Милкоп“
и мернорегулационе станице „Милкоп“ на катастарским парцелама 5339/1, 4242/1, 2061 и 5339/8
све КО Краљево у Краљеву, на основу чланова 8д., 8ђ. и 53а Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чланова 7. 8. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016) и члана 30. Уредбе о
локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015 и 114/2015) доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Улица Народног фронта 12, ПИБ
104056656, за издавање локацијских услова за изградњу дистрибутивног гасовода,
прикључног гасовода до мерно-регулационе станице „Милкоп“ и мерно-регулационе
станице „Милкоп“ на катастарским парцелама 5339/1, 4242/1, 2061 и 5339/8 све КО
Краљево у Краљеву, због неиспуњености формалних услова.
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10
дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања
на интернет страници Градске управе града Краљева, не поднесе усаглашен захтев.
Образложење
Овом Одељењу обратило се ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Улица Народног фронта 12,
електронским путем преко ЦИС-а за издавање локацијских услова за изградњу
дистрибутивног гасовода, прикључног гасовода до мерно-регулационе станице „Милкоп“ и
мерно-регулационе станице „Милкоп“ на катастарским парцелама 5339/1, 4242/1, 2061 и
5339/8 све КО Краљево у Краљеву.
Уз захтев је достављена следећа документација;
1. Идејно решење (главна свеска и пројекат дистрибутивног гасовода и МРС) у dwg
и pdf формату, урађено од стране „Термовент“ д.о.о. Насеље Моше Пијаде бр.22 из
Краљева, чији је одговорни пројектант Миодраг Љ.Јаначковић, дипл. инж. маш. (лиценца
бр. 330 Ј863 11);
2. Уговор о стварању техничких услова за прикључење објекта купца природног гаса
на дистрибутивни систем ЈП „Србијагас“ Нови Сад бр. 02.-01/1-2215 од 24,.04.2017.године;
3. Прилог 1 уз Уговор –Услови за израду пројектне документације бр. 06-03/5267 од
28.02.2017.годеине.
Кроз обједињену процедуру прибављени су у форми електронског документа и:
1. Копија плана са уцртаним катастром водова и Извод из листа непокретности за
к.п. 5339/1, 4242/1, 2061 и 5339/8 КО Краљево, издати од стране РГЗ, Службе за катастар
непокретности Краљево бр. 956-01/2017-107 од 25.07.2017.године;
2. Технички услови ЈКП „Водовод“ бр. 2381/1 од 01.08.2017.године;
3. Сагласност са саобраћајно техничким условима издата од стране ЈП за
уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, број МС 8/2017 од 01.08.2017. године;
4. Технички услови Телеком Србија а.д. број 275848/2-2017 ВЧ од 03.08.2017.године;
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5. Сагласност на трасу издау од стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,
Огранак Електродистрибуција Краљево број 192572/2 од 27.07.2017.године.
Кроз обједињену процедуру послат је захтев МУП-у, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Краљеву
за издавање услова за безбедно
постављање и локацијских услова за пројектовање дистрибутивног гасовода, прикључног
гасовода до мерно-регулационе станице „Милкоп“ и мерно-регулационе станице „Милкоп“
на катастарским парцелама 5339/1, 4242/1, 2061 и 5339/8 све КО Краљево у Краљеву.
МУП-у, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Краљеву је
доставило обавештење 09/17/2 број 217-10032/17 од 08.08.2017. године, ROP-KRA-21385LOC-1-HAPP-4/2017
да се не могу издати услови за безбедно постављање због
недостатка у садржини идејног решења.
Провером испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву у складу
са чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члановима 7., 8. и 12. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр.
113/2015 и 96/2016), утврђено је да нису испуњени услови предвиђени одредбама члана
6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“,
54/15) као и одредаба Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију
природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Сл. гласник РС“, бр. 86/15) из следећих
разлога:
1. Није предвиђено прописно растојање подземног гасовода од објекта у којем
стално или повремено борави већи број људи Лабораторије фабрике вагона Краљево (од
ближе ивице цеви до темеља објекта), дела трасе од тачке Т20 до Т19 приказане у
ситуационом цртежу, што је у супротности са чланом 3. Правилника о условима за
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Сл.
гласник РС“, бр. 86/15).
2. Текстуалним и графичким делом идејног решења за безбедно постављање
нису обухваћени сви постојећи објекти (подземни резервоар ТНГ-а са припадајућим
инсталацијама, претакалиште ТНГ-а, испаривачко редукциона станица, складиште боца са
компримованим природним гасом и др.) и нису уцртана сва безбедоносна растојања у
односу на планирани гасовод и МРС, сходно члану 75. и прилогу 11 Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења техничке контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015,
58/2016 и 96/2016);
3. Локација на којој је предвиђено постављање МРС не задовољава услове јер
се на зиду налазе врата, тј. има отвора на растојању мањем од 5 метара, што је у
супротности са чланом 11 Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију
природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Сл. гласник РС“, бр. 86/15).
4. Локација на којој је предвиђено постављање МРС не задовољава услове јер
се налази на растојању мањем од извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (батерија боца ТНГ-а,
резервоар ТНГ и друго горе наведено), што је у супротности са чланом 11 Правилника о
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до
16 бар („Сл. гласник РС“, бр. 86/15).
5. Приложен ситуациони план терена на коме је планирана изградња објекта за
који се тражи одобрење локације није у одговарајућој размери (највише у размери 1:500)
што је у супротности са чланом 7. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим
гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/2015).
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У поступку прибављања локацијских услова од страна МУП-а, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Краљеву издато је Обавештење 09/17/2 број
217-10032/17 од 08.08.2017. године, ROP-KRA-21385-LOC-1-HAPP-5/2017, у коме је
утврђено да се услови не могу издати без прибављених услова за безбедно постављање у
погледу мера заштите од пожара и експлозије у складу са чланом 16. став 1. Уредбе о
локацијским условима и чланом 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и
запаљивим гасовима („Сл.гласник РС“, број 54/15).
Сходно напред наведеном, на основу чланова 8д, 8ђ и 53а. Закона о планирању и
изградњи, а у складу са члановима 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем и чланом 30. Уредбе о локацијским условима, ово
Одељење је утврдило да нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, па је
одлучено као у диспозитиву овог закључка.
Овај закључак не производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од
10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана
објављивања на интернет страници Градске управе града Краљева, поднесе усаглашен
захтев овом органу и отклони недостатке наведене у овом закључку.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев и
поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор
Градском већу града Краљева, у року од три дана од дана достављања. Приговор се
предаје преко овог Одељења у два примерка, таксиран са 200,00 динара градске
административне таксе, уплаћене на жиро рачун број 840-742241843-03, модел 97, позив
на број 45-050, прималац буџет града Краљева.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО –
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА,
ЦИС број: ROP-KRA-21385-LOC-1/2017,
Инт. Број: 353-1-104/2017-06,
дана 10.08.2017. године
ЈР/ГЈ/ДВ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Звонко Ковачевић, дипл. инж. грађ.
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