Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за обједињену процедуру
Број предмета: ROP-SAB-36810-ISAW-1/2017
Заводни број: 353-4-342/2017-11
Дана: 01.12.2017. године
Господар Јевремова бр. 6
ШАБАЦ
На основу чл. 145. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 29. ст. 5. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (Службени гласник РС бр. 113/15 и 96/16), Одсек за
обједињену процедуру одељења за урбанизам градске управе града Шапца решавајући по
захтеву “Телеком Србија”, АД Београд, ул. Таковска бр. 2, чији је пуномоћник “БГ Инвест”,
ДОО Београд, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на постављању
антенског стуба за мобилну телефонију на кат. парцели бр. 749 КО Жабар, доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-36810-ISAW-1/2017 за издавање решења којим се
одобрава извођење радова на постављању антенског стуба за мобилну телефонију, категорије
објекта “Г”, класификационе ознаке 221300, на кат. парцели бр. 749 КО Жабар, који је поднет
овом органу 24.11.2017. године од стране “Телеком Србија”, АД Београд, a преко пуномоћника
“БГ Инвест”, ДОО Београд.
Образложење
“Телеком Србија”, АД Београд, ул. Таковска бр. 2, поднело је дана 24.11.2017.
године, овом органу електронским путем захтев за издавање решења за извођење радова из
диспозитива овог закључка, a преко пуномоћника “БГ Инвест”, ДОО Београд. Уз захтев је
приложена следећа документација: пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; идејни
пројекат (главна свеска, пројекат архитектуре, пројекат конструкције, пројекат
електроенергетских инсталација) који je урађен од стране “БГ Инвест”, ДОО Београд, главни
пројектант је дипл. инж. арх. Никола Стевановић, бр. лиценце 300 Л665 12 ИКС, у pdf формату
електронски потписано и у dwg формату; геотехнички елаборат који је урађен од стране “Геотест”, ДОО Београд, у pdf формату електронски потписано; уговор о закупу закључен између
Божић Рада из Церовца и “Телеком Србија”, АД Београд (овера Јавног бележника у Шапцу
Божидара Марковића УОП:I 4404/2017 од 17.10.2017. године), у pdf формату електронски
потписано; решење о одобрењу за привремено прикључење на дистрибутивни систем
електричне енергије радио базне станице на кат. парцели бр. 749 КО Жабар издато од стране
Електродистрибуције Шабац бр. 17/59/2015 од 13.03.2015. године, у pdf формату електронски
потписано; допис Директората цивилног ваздухопловства од 18.08.2017. године, у pdf формату
електронски потписано; препис листа непокретности бр. 219 КО Жабар издат од стране РГЗСКН Шабац од 08.08.2017. године са копијом плана, у pdf формату електронски потписано;
обавештење Министарства одбране Сектор за материјалне ресурсе Управа за инфраструктуру
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бр. 104-6 од 08.04.2014. године, у pdf формату електронски потписано; решење Одељења за
инспекцијске и комунално-стамбене послове градске управе града Шапца бр. 501-1-37/2017-08
од 19.10.2017. године којим је утврђено да не постоји обавеза процене утицаја на животну
средину, у pdf формату електронски потписано и докази о прописаним уплатама и то:
републичка административна такса на захтев у износу од 310 динара и за издавање решења у
износу од 520 динара и накнада за ЦЕОП у износу од 2000 динара.
Чланом 29. ст. 1. тач. 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (Службени гласник РС бр. 113/15 и 96/16) прописано је да надлежни орган
по пријему захтева за издавање решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи проверава,
између осталог, да ли је за извођење предметних радова потребно прибављање локацијских
услова и уколико јесте да ли је инвеститор претходно прибавио локацијске услове односно да
ли је у складу са чланом 28. став 3. тачка 7) 8) и 9) овог правилника доставио све услове за
укрштање и паралелно вођење, односно услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија,
ако их је прибавио ван обједињене процедуре. Чланом 29. ст. 5. наведеног правилника
прописано је да ако нису испуњени услови из ст. 1. овог члана, надлежни орган захтев одбацује
закључком у року од 5 радних дана од дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да је за извођење
предметних радова на постављању антенског стуба мобилне телефоније потребно претходно
прибавити локацијске услове. Ово из следећих разлога:
Уредба о локацијским условима у чл. 2. ст. 2. прописује да се локацијски услови не
издају за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе
са инвалидитетом, радове којима се не мења спољни изглед, не повећава број функционалних
јединица и капацитет инсталација, адаптацију, санацију, грађење зиданих ограда, као и у свим
осталим случајевима извођења радова којима се не врши прикључење на комуналну
инфраструктуру односно не мењају капацитети и функционалност постојећих прикључака на
инфраструктурну мрежу, осим у случајевима за које је Законом, односно планским документом
прописана обавеза прибављања услова. С обзиром да се планира прикључење предметног
антенског стуба на електроенергетску мрежу потребно је прибавити локацијске услове. Даље,
Уредба о локацијским условима чланом 2. ст. 3. и Правилник о поступку спровођења
обједињене процедуре електроснким путем (Службени гласник РС бр. 113/15 и 96/16) чланом
28. ст. 3. тач. 7, 8 и 9. прописују у којим случајевима инвеститор не прибавља локацијске услове
већ уз захтев за издавање решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи прилаже услове за
укрштање и паралелено вођење односно услове у погледу мера заштите од пожара, а који се не
могу применити у конкретном случају. Тачније, захтев је поднет за постављање антенског стуба
мобилне телефоније са пратећим садржајима, а радови на које се односе изузеци од обавезе
прибављања локацијских услова се односе на: радове на реконструкцији, санацији и адаптацији
постојеће инфраструктуре, изградњи прикључака на постојећу водоводну, канализациону, гасну
и сл. мрежу, типских топловодних прикључака, привода за електронске комуникације и дела
електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице, односно дела мреже, до места
прикључка на објекту купца; изградњу или доградњу секундарне, односно дистрибутивне
мреже и комуналне и друге инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице, као и на
изградњу прикључака на ту инфраструктуру и реконструкцију постојеће инфраструктурне
мреже са запаљивим и горивим течностима, као и са запаљивим гасовима, односно изградњу
прикључка на ове мреже за које се издаје решење из чл. 145. Закона.
Указује се подносиоцу захтева и на следеће:
-Уз захтев је приложено решење о одобрењу за привремено прикључење на
дистрибутивни систем електричне енергије радио базне станице на кат. парцели бр. 749 КО
Жабар издато од стране Електродистрибуције Шабац бр. 17/59/2015 од 13.03.2015. године.
Наведено решење се не може прихватити уместо услова за пројектовање и прикључење
односно уместо услова за укрштање и паралелно вођење. Предметно решење је издато
13.03.2015. године за привремено прикључење објекта радио базне станице на кат. парцели бр.
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749 КО Жабар, чија важност је истекла јер у истом стоји да решење важи две године од дана
доношења. Услови за прикључење на електроенергетску мрежу који су издати 06.08.2013.
године, а који су претходили издавању решења о одобрењу привременог прикључења радио
базне станице, су такође престали да важе јер имају рок важења две године од дана издавања.
-Уз захтев је приложено обавештење Министарства одбране Сектор за материјалне
ресурсе Управа за инфраструктуру бр. 104-6 од 08.04.2014. године. Наведено обавештење се не
може прихватити јер је издато на основу Одлуке о врстама инвестиционих објеката и
просторних и урбанистичких планова за одбрану земље (Службени гласник РС бр. 39/95) која је
престала да важи доношењем Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и
урбанистичких планова за одбрану земље (Службени гласник РС бр. 85/15).
-У складу са чл. 33. ст. 1. тач. 22. Законом о заштити од пожара (Службени гласник РС
бр. 111/09 и 20/15) подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од
пожара дају сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за
извођење предметних радова односно за објекте односно делове објеката унутар којих се
смешта телекомуникациона опрема и системи. Чланом 16. ст. 2. Уредбе о локацијским
условима (Службени гласник РС бр. 35/15 и 114/15) прописано је да се услови у погледу мера
заштите од пожара прибављају за објекте за које је законом који уређује заштиту од пожара
прописана обавеза давања сагласности на техничку документацију, а посебно се наглашавају
услови који у довољној мери нису обрађени прописима.
Имајући у виду напред наведено овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 29. ст. 5.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Службени
гласник РС бр. 113/15 и 96/16), донео одлуку као у диспозитиву овог закључка.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније
30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе нов
усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз
захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду. Усаглашени
захтев се такође подноси електронским путем преко централног информационог система
Агенције за привредне регистре и то као захтев за издавање решења о одобрењу извођења
радова на основу усаглашеног захтева.
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 може се изјавити приговор
градском већу града Шапца у року од 3 дана од дана пријема истог, преко овог органа,
електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.
Обрадили
дипл. инж. арх. Надежда Блануша
дипл. правник Јелена Ђокић

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл. инж. геодез. Миљан Угринић

Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.
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