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Ш А Б А Ц

 

На основу чл. 53a ст. 5. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и
52/2021) и чл. 8. ст. 1 и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019),
Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам градске управе града Шапца решавајући по захтеву Предузећа за
телекомуникације “Телеком Србија” а.д. са седиштем у Београду, Таковска бр. 2, матични бр. 17162543 , чији је пуномоћник Друштво за
производњу, услуге и трговину “Кабелнет”, д.о.о. са седиштем у Новом Саду, Ул. Стефана Првовенчаног бр. 1, за издавање локацијских
услова за изградњу прикључака електронских комуникација на подручју кластера 10 у Шапцу, на катастарским парцелама број: 11426/18,
11239/1, 11387, 11426/7, 11352, 11238, 11496, 11497, 11192, 11240, 11498, 14428, 14427/1, 11658, 11540, 11519, 11753, 11109, 11619, 11632,
11693, 11587/1, 14426, 11779, 12088, 12171, 12075, 12061, 12062, 14422, 8317, 12004, 8329, 11921, 8360, 11845, 8389/1, 14420/1, 8867, 8813,
8792/1, 8787/1, 8774, 8777, 8527/26, 14420/2, 8527/1, 14420/3, 14419 КО Шабац, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-25741-LOC-1/2021 за издавање локацијских услова за изградњу прикључака електронских
комуникација на подручју кластера 10 у Шапцу, на катастарским парцелама број: 11426/18, 11239/1, 11387, 11426/7, 11352, 11238, 11496,
11497, 11192, 11240, 11498, 14428, 14427/1, 11658, 11540, 11519, 11753, 11109, 11619, 11632, 11693, 11587/1, 14426, 11779, 12088, 12171,
12075, 12061, 12062, 14422, 8317, 12004, 8329, 11921, 8360, 11845, 8389/1, 14420/1, 8867, 8813, 8792/1, 8787/1, 8774, 8777, 8527/26, 14420/2,
8527/1, 14420/3, 14419 КО Шабац, који је поднет овом органу 10.8.2021. године од стране Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија”
а.д. Београд, преко Убовић Синише из Новог Сада, Ул. Стефана Првовенчаног бр. 1 - директора пуномоћника “Кабелнет”, д.о.о. Нови Сад.

О б р а з л о ж е њ е

 

Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. са седиштем у Београду, Таковска бр. 2, поднело је овом органу 10.8.2021.
године електронским путем захтев за издавање локацијских услова за извођење радова из диспозитива овог закључка. Захтев је поднет
преко Убовић Синише из Новог Сада, Ул. Стефана Првовенчаног бр. 1, који је законски заступник - директор пуномоћника “Кабелнет”,
д.о.о. Нови Сад. Уз захтев је приложена следећа документација: оверено пуномоћје дато од стране генералног директора “Телеком Србија”,
а.д. Београд - Лучић Владимира, између осталих, и друштву “Кабелнет”, д.о.о. Нови Сад, у pdf формату електронски потписано; идејно
решење које је урађено од стране “Кабелнет”, д.о.о. Нови Сад, главни пројектант је дипл. инж. ел. Пешовић Никола, бр. лиценце 353 Н958
15 ИКС, у pdf формату електронски потписано и dwg формату и докази о извршеним уплатама, у pdf формату електронски потписани.

Чланом 8. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) прописано
је, између осталог, да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву прописани чл. 7. тог правилника надлежни орган
захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака односно разлога за одбацивање.

Чланом 8. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) прописано
је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за
издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке
документације у складу са одредбом чл. 8ђ Закона.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Чланом 8а ст. 3. Закона о планирању и изградњи прописано је да ако се у обједињеној процедури доставља акт, односно документ који је
претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен у складу
са законом којим се уређује електронско пословање, док је ставом 4 истог члана прописано да дигитализацију документа у складу са ставом
3. овог члана за потребе спровођења обједињене процедуре, поред лица утврђених законом који уређује електронско пословање, може
извршити и лице са лиценцом одговорног пројектанта, уписано у одговарајући струковни регистар или адвокат уписан у именик адвоката,
ако то лице својим квалификованим електронским потписом истовремено потписује и поднесак у обједињеној процедури уз који се тај акт,
односно документ доставља. У конкретном случају захтев је поднет од стране Убовић Синише, а уз захтев су приложена дигитализована
документа изворно сачињена у папирној форми (пуномоћје и докази о уплатама) која су потписана електронским сертификатом од стране
Убовић Синише. Претрагом регистра Инжењерске коморе Србије и именика Адвокатске коморе Србије утврђено је да Убовић Синиша није
уписан у именик Инжењерске коморе Србије, нити у именик Адвокатске коморе Србије, из чега произилази да то лице не може извршити
дигитализацију докумената изворно насталих у паприној форми, већ то може учинити лице које испуњава наведене услове и истовремено
подноси захтев. Уколико захтев ипак подноси Убовић Синиша као пуномоћник доставља се примерак докумената која су претходно
изворно сачињена у папирној форми дигитализована и оверена у складу са законом којим се уређује електронско пословање.



-У делу главне свеске који се односи на опште податке о објекту и локацији у рубрици ,,Назив просторног односно урбанистичког плана”,
потребно је навести План генералне регулације ,,Шабац” - Ревизија („Службени лист града Шапца“, број 18/15, 23/15, 16/18, 5/19, 17/19 и
13/21) јер се парцеле на којима се планира изградња налазе у обухвату тог планског документа.

-Потребно је у главној свесци издвојити све катастарске парцеле на којима се планира изградња надземних делова планираног објекта
(постављање нових стубова). За све новопланиране надземне делове приликом подношења захтева за решење у складу са чл. 145. Закона о
планирању и изградњи потребно је приложити доказе о решеним имовинскоправним односима.

Имајући у виду напред наведено овај орган је на основу својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о планирању и изградњи и чл. 8. ст. 1 и 2.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), донео одлуку као у
диспозитиву овог закључка.

Ако подносилац захтева у року 30 дана од дана објављивања овог закључка на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени
захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа
административну таксу и накнаду.

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. Изузетно, ако надлежни орган у закључку
којим је одбацио захтев није навео све недостатке, односно разлоге за одбацивање тог захтева, а усаглашени захтев одбаци из разлога који
нису наведени у закључку у складу са којим је усаглашавање извршено, подносилац захтева има право на поновно усаглашавање захтева,
без поновног достављања већ поднете документације и без поновног плаћања административне таксе и накнаде.

Усаглашени захтев се такође подноси електронским путем преко централног информационог система Агенције за привредне регистре и то
као захтев за издавање локацијских услова на основу усаглашеног захтева.

Против овог закључка може се изјавити приговор градском већу града Шапца у року од 3 дана од дана достављања, преко овог органа,
електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

 

Обрађивачи:

дипл. инж. грађ. Лидија Лукић                                                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. прав. Јелена Ђокић                                                      дипл. простор. план. Јасмина Стевановић

 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.


