
 

 

 

Република Србија

ГРАД ШАБАЦ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам

Одсек за обједињену процедуру

Број: ROP-SAB-22836-LOC-1/2021

Заводни број: 350-1-460/2021-11

Д а н а:13.08.2021. године

Ш а б а ц

                  Градска управа града Шапца, Одељење за урбанизам – Одсек за обједињену процедуру, на основу чл. 7. ст. 1. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (“Сл. Гласник РС“ бр. 68/19), у поступку издавања локацијских услова за пројекат припреме следеће генерације
широкопојасне везе за школе у руралним областима и белим зонама, општина Шабац, на кат. парцелама у КО Миокус, КО Предворица и КО Кујавица, доноси

З А К Љ У Ч А К

               ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-SAB-22836-LOC-1/2021 заводни бр. 350-1-460/2021-11, за издавање локацијских услова за пројекат припреме следеће
генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, општина Шабац: кат. парцела бр. 862 КО Миокус; кат. парцеле број: 867/1,105/2,
870, 408, 409,309/3, 308, 869, 871/1, 882, 808 и 517 КО Предворица; кат. парцеле број: 184, 183/2, 185/1, 185/2, 189, 868/3, 211, 215, 216, 223, 222/1, 222/2, 222/3,
220, 625, 623, 581/3, 582, 583, 584, 868/1, 858/2 и 470/2 КО Кујавица, поднет од Републике Србије, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Београд,
Немањина 22-26, дана 20.07.2021. године, због ненадлежности.

О б р а з л о ж е њ е

                   Република Србија, Министарство трговине, туризма и телекомуникација Београд, Немањина 22-26 поднело је овом органу, дана 20.07.2021. године а
преко пуномоћника, ПД SKY TECHNOLOGIES ДОО, са седиштем у ул. Јоза Лауренчића бр. 5, 11283 Београд, овлашћено лице Мирко Јањош, захтев за издавање
локацијских услова у циљу реализације Пројекта изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре, на кат. парцелама, наведеним у диспозитиву.

                   Чл. 133. ст. 2. тач.16. Закона о планирању и изградњи („Сл. 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), прописано је да министарство надлежно за послове
грађевинарства издаје грађевинску дозволу за изградњу објеката електронских комуникација, односно мрежа, система или средстава који су међународног и
магистралоног значаја и оних који се граде на територији две или више јединица локалне самоуправе. У конкретном случају, катастарска општина Миокус и
катастарска општина Предворица припадају општини Шабац, док катастарска општина Кујавица, припада општини Владимирци тако да је предмет овог захтева
објекат, који се гради на територији две јединице локалне самоуправе.

                   Чл. 7. ст. 1. тач. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да по
пријему захтева за издавање локацијских услова, надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава да
ли је надлежан за поступање по захтеву.

                  Имајући у виду да се предметни објекат налази на територији две јединице локалне самоуправе, у ком случају је, за поступање, стварно надлежно
Министарство, сходно одредбама чл. 8. ст. 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено је као у диспозитиву
закључка.

                     ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор градском већу града Шапца, у року од три дана од дана
достављања истог, електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

 

Службено лице                                                                                                                                                                                                                                         
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. правник Љубинка Радановић                                                                                                                                                                                  дипл. простор. план.
Јасмина Стевановић

 


