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Алибунар
Општинска управа, Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и
имовинско правне послове, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник
РС'' 72/09,...145/14), члана 16. и 19. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар`` 33/2016) и Решења бр.1-112-81-4/2016-03-02 од
01.12.2016. год, решавајући по захтеву ''Biogas energy''доо из Иланџе, ул. Економија бр.1, путем
пуномоћника ''Гастех''доо из Инџије, ул. Краља Петра I бб, у поступку захтева за локацијске
услове, применом члана 12. став 2. у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' 113/15, 96/16),
доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев за локацијске услове покренут под број ROP-ALI4063-LOCН-2/2017 од 22.03.2017. године, поднетог од стране ''Biogas energy''доо из Иланџе,
путем пуномоћника ''Гастех''доо из Инџије, због немогућности РС МУП Сектор за ванредне
ситуације Одељење за ванредне ситуације у Панчеву да изда услове за пројектовање и
прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање
локацијских услова.
Образложење
''Biogas energy''доо из Иланџе, путем пуномоћника ''Гастех''доо из Инџије, поднео је
22.03.2017.год. усаглашени захтев за издавање локациских услова за изградњу инсталација
компримованог гаса категорије Г, класификационог броја 222100, на парцели бр. 5350/15 к.о.
Иланџа.
Уз захтев је поднет катастарско топографски план израђен од стране доо''Геовизија''
Панчево и Идејно решење израђено од стране ''Гастех''доо из Инџије под број 1041-17 од марта
2017.год. а из одбаченог захтева је преузет доказ о уплати прописаних такси и пуномоћ за
''Гастех''доо из Инџије. Усаглашени захтев је поднет у прописаној форми.
У поступку решевања по овом захтеву прибавњена је копија катастарског плана водова
број 952-04-11/2017 од 28.03.2017.год. и услови од стране РС МУП Сектор за ванредне
ситуације Одељење за ванредне ситуације у Панчеву под 09/23 број 217-4623/17-2 од
10.04.2017.год.
Према достављеним условима у погледу мера заштите од пожара и експлозија од стране
РС МУП Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у Панчеву под 09/23
број 217-4623/17-2 од 10.04.2017.год, није могуће дозволити градњу у складу са поднетим
захтевом, јер нису испуњени основни захтеви заштите од пожара и експлозија утврђени
законима и техничким прописима, а који могу бити од значаја за израду техничке
документације.
Наведеним условима су дати разлози за такву одлуку и то:
1. Није могуће издати услове док се не прибаве услови за безбедно постављање у погледу мера
заштите од пожара и експлозија за изградњу резервоарског простора за компримовани
природни гас-мобилно складиште без компресора (трејлер) и мерно-регулационе станице

природног гаса који су предмет овог идејног решења сходно одредбама чл. 6 Закона о
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима и одредбама чл. 16 став 1 Уредбе о
локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр. 35/15 и 114/15);
2. Безбедносно растојање резервоарског простора за компримовани природни гас-мобилно
складиште без компресора (трејлера) од суседних објеката и мерно-регулационе станице
природног гаса од суседних објеката одређено је на основу интерног стандарда ЈП „Србијагас“а „Станице за пуњење возила на природни гас“ EN 13638:2005 и Правилника о условима за
несметани транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16bar-a („Сл. гласник РС“
бр. 37/2013 и 87/2015) који се односи на станице за пуњење возила, а не на коришћење
компримованог природног гаса у постројењима као што је предвиђено идејним решењем, а што
је у супротности са чл. 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима
(„Сл. гласник РС“ бр. 54/15);
3. Идејним решењем није дефинисана укупна запремина природног гаса у m3 која се
складишти у резервоарском простору за компримовани природни гас-трејлеру на предвиђеној
локацији, а што је у супротности са чл. 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и
запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“ бр. 54/15) и
4. Графичком документацијом приложеног Идејног решења није приказан други резервоарски
простор за компримовани природни гас-мобилно складиште без компресора (трејлер) који се
налази на месту истакалишта у тренутку замене трејлера, а како то предвиђа Опис технолошког
процеса Техничког описа ИДР 6 Идејно решење машинских инсталација, а што је у
супротности са чл. 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл.
гласник РС“ бр. 54/15);
као и такса у износу од 16.230,00 динара утврђена сходно тарифном бр. 1 и 46а Закона о
републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, ... 50/16).
Обавештењем РС МУП Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у
Панчеву под 09/23 број 217-4623/17-1 од 07.04.2017.год. утврђена је потреба да се овом органу
упути још један захтев за издавање услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од
пожара и експлозија у складу са чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима и чл. 6 Закона о
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), при
чему је потребно да Идејно решење буде израђено у складу са Прилогом 11 Правилника о
садржини, начину и поступку израде и вршења контроле техничке документације према класи
и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016).
Чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' 113/15, 96/16), предвиђено је да подносилац захтева
може само једном да искористити право да поднесе усаглашени захтев без обавезе прибављања
документације прибављене уз захтев који је одбачен и поновног плаћања прописаних такси.
Чланом 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл. гласник РС'' 113/15, 96/16), предвиђено 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 чланом 8. став 2. овог правилника.
Сходно горе наведеном а применом члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' 113/15, 96/16), у вези са чланом
12. став 2. истог Правилника, донет је закључак као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор
Општинском већу општине Алибунар, у року од 3 дана од дана достављања.
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