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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе
Општине Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Булевар
ослобођења 69, ПИБ 104056656, Матични број 20084600, за издавање локацијских услова за
изградњу у Челичног дистрибутивног гасовода МОП 16 бар КО Јабучје, КО Ћелије-
Општина Лајковац, на кат. парц. бр. 8731, 142/2, 142/5, 8743/1, 8727/2, 8728/3, 8729/3, 8729/1,
8732, 131/2, 131/1 и 146 све КО Јабучје и 506, 488/2, 1013/2, 491/2, 490/1, 1013/7, 1013/6,
492/2, 1013/1, 1035/2, 1048, 489/1, 505, 1012/1, 152/6 и 1028 све КО Ћелије, на основу члана
8. става 2. и члана 12. став 2, Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019) и члана 146. Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење),
доноси:

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Булевар ослобођења 69, ПИБ 104056656,
Матични број 20084600, за издавање локацијских услова за изградњу Челичног
дистрибутивног гасовода МОП 16 бар КО Јабучје, КО Ћелије-Општина Лајковац на
кат.парц. бр. 8731, 142/2, 142/5, 8743/1, 8727/2, 8728/3, 8729/3, 8729/1, 8732, 131/2, 131/1 и
146 све КО Јабучје и 506, 488/2, 1013/2, 491/2, 490/1, 1013/7, 1013/6, 492/2, 1013/1, 1035/2,
1048, 489/1, 505, 1012/1, 152/6 и 1028 све КО Ћелије, број ROP-LAJ-39215-LOC-1/2022 од
06.12.2022. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 



ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Булевар ослобођења 69, поднело је овом одељењу захтев за
издавање локацијских услова за изградњу Челичног дистрибутивног гасовода МОП 16 бар
КО Јабучје, КО Ћелије-Општина Лајковац, на кат.парц. бр. 8731, 142/2, 142/5, 8743/1, 8727/2,
8728/3, 8729/3, 8729/1, 8732, 131/2, 131/1 и 146 све КО Јабучје и 506, 488/2, 1013/2, 491/2,
490/1, 1013/7, 1013/6, 492/2, 1013/1, 1035/2, 1048, 489/1, 505, 1012/1, 152/6 и 1028 све КО
Ћелије, а који се води под бројем ROP-LAJ-39215-LOC-1/2022 од 06.12.2022. године.

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:

Идејно решење;
Катастарско-топографски план;
Графичке прилоге;
Списак парцела;
Услове за безбедно остављање у погледу мера заштите од пожар и експлозија са
овереним ситуационим планом број 09.4 број 217-1031/22 од 09.09.2022. године;
Информацију о локацији број III-03 број: 350-49/2020 од 17.02.2020. године;
Локацијске услове број 350-02-01359/2022-07 од 15.9.2022. године;
Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;
Доказ о уплати републичке административне таксе;
Пуномоћје за подношење захтева.

 У складу са чланом 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), ово одељење се обратило следећим
имаоцима јавних овлашћења од којих је добило одговоре:

1. Услови за пројектовање ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД,
Огранак ЕД Лазаревац, број 2460800-Д-09.13-552883-УП-22 од 30.12.2022. године;

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ИЈ Ваљево, број 525814/2-2022 од 22.12.2022. године;
3. Услови ЈП „Градска чистоћа “Лајковац, број 4 од 04.01.2023. године;
4. Услови за пројектовање ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ,Булевар краља Александра бр. 282,

Београд број ROP-LAJ-39215-LOC-1-HPAP-7/2022 од 04.1.2023. године;
5. Водни услови ЈВП „Србијаводе“ Београд број 11652/3 од 30.12.2022. године;
6. Услови ЈП „Србијагас“ Нови Сад, број 06-07-11/115 од 13.01.2023. године;
7. Услови „Електромрежа Србије” А.Д, Кнеза Милоша 11, Београд, број 130-00-UTD-

003-1654/2022 од 28.12.2022. године;
8. Обавештење о ненадлежности Министарства пољопривреде, шумарства и

водопривреде, Републичке дирекција за воде број 325-05-1/246/2022-07 од 21.12.2022.
године;

9. Одговор Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског
хидросистема СТУБО-РОВНИ „Колубара“, Ваљево број 382 од 23.12.2022. године;

10. Одговор по захтеву број ROP-LAJ-39215-LOC-1/2022 ЈПКП „Лазаревац“ број H02.01-
15438/1 од 04.04.2023. године;

11. Обавештење о недостацима у садржини идејног решења Министарства унутрашњих
послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву,
Одсека за превентивну заштиту број 09/12/1 број 217- 21565/22 19.01.2023. године;

12. Обавештење о недостацима у садржини идејног решења Министарства унутрашњих
послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву,
Одсека за превентивну заштиту број 09/12/1 број 217- 21567/22 од 19.01.2023. године

 

У Обавештењу о недостацима у садржини идејног решења Министарства унутрашњих
послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсека за
превентивну заштиту број 09/12/1 број 217-21565/22 19.01.2023. године, наведено је да:



1. У графичком делу идејног решења нису уцртана безбедносна растојања од надземних
електро водова у односу челични дистрибутивни гасовод МОП 16 bar, сходно прилогу
11 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 73/19) и
чл.12 Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 bar "Службени гласник РС", бр. 86/2015).

2. У графичком делу идејног решења нису дефинисана прописна растојања од јавних
саобраћајница чл.2 став 2, као ни угао укрштања гасовода са водотоковима чл.28 став
1 у односу челични дистрибутивни гасовод МОП 16 bar. Правилника о условима за
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar
"Службени гласник РС", бр. 86/2015).

 

У Обавештењу о недостацима у садржини идејног решења Министарства унутрашњих
послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсека за
превентивну заштиту број 09/12/1 број 217- 21567/22 од 19.01.2023. године наведено је да се
ови услови не могу издати без прибављених услова за безбедно постављање у погледу мера
заштите од пожара и експлозија у складу са чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима
(„Сл. гласник РС“, бр. 115/20) и чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и
запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15).

Увидом у Идејно решење, траса Челичног дистрибутивног гасовода се на местима поклапа
са осом коридора планираног цевовода Регионалног колубарског система снабдевања водом
у складу са Просторним планом подручја посебне намене Регионалног колубарског система
снабдевања водом („Службени гласник РС“, бр. 123/2021). Имајући у виду значај и
комплексност пројекта, одељење се обратило мимо система Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, као носиоцу израде и Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде – Републичкој Дирекцији за воде, као наручиоцу Просторног
плана подручја посебне намене Регионалног колубарског система снабдевања водом, за
издавање локацијских услова неопходна нам је сагласност неког од надлежних
министарстава, с обзиром да траса предметног гасовода обухваћена идејним решењем
припада Просторном плану подручја посебне намене Регионалног колубарског система
снабдевања водом и да се на местима траса предметног гасовода укршта, паралелно води и
приближава (поклапа) са планираним регионалним цевоводом. Напомињемо да на послати
допис нисмо добили одговор, иако је исти примљен што се види из уредно враћених
повратница.

Због наведених недостатака, донет је закључак као у диспозитиву.

Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев уз достављање Идејног решења са
отклоњеним недостацима у року од 30 дана од дана објављивања закључка без обавезе
плаћања административних такси.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се уложити приговор,
Општинском већу Општине Лајковац, преко овог одељења у року од три дана од дана
достављања.

 

Закључак доставити:



-           подносиоцу захтева, и

-           а р х и в и.                                                                                                      

 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ

ПОСЛОВЕ

Предраг Мирковић, дипл. инж. саобраћаја

 


