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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. 12. ст. 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 усаглашеном захтеву инвеститора Министарства трговине, туризма и
телекомуникација РС са седиштем у Београду, Немањина улица бр. 22-26, поднетом преко
пуномоћника “Sky technologies”, ДОО Београд и дипл. инж. ел. Бабић Александра из Београда, Ул.
Бранка Крсмановића бр. 5, за издавање локацијских услова за изградњу локалних
телекомуникационих подземних водова, општина Шабац, на катастарској парцели бр. 975 КО Жабар
и катастарским парцелама бр. 1399, 1400, 1414, 1368, 403/3, 1401, 759/2, 1366, 747, 1378, 742, 745,
1363/1, 338/1, 338/2, 337, 332, 331, 324, 322/1, 308, 310, 311, 312, 505, 463, 444, 1367/1, 748/9, 1376, 813,
798/5, 943/1, 943/2, 942, 941, 937, 928, 1385, 1063, 1062, 1187, 1185, 1186, 1192, 1195/1, 1260 КО Мала
Врањска, доноси
 

 

З А К Љ У Ч А К
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-25932-LOCН-2/2021 за издавање локацијских услова за
изградњу локалних телекомуникационих подземних водова, општина Шабац, на катастарској парцели
бр. 975 КО Жабар и катастарским парцелама бр. 1399, 1400, 1414, 1368, 403/3, 1401, 759/2, 1366, 747,
1378, 742, 745, 1363/1, 338/1, 338/2, 337, 332, 331, 324, 322/1, 308, 310, 311, 312, 505, 463, 444, 1367/1,
748/9, 1376, 813, 798/5, 943/1, 943/2, 942, 941, 937, 928, 1385, 1063, 1062, 1187, 1185, 1186, 1192, 1195/1,
1260 КО Мала Врањска, који је поднет овом органу 21.9.2021. године, као усаглашен, од стране
Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС, преко пуномоћника “Sky technologies”, ДОО
Београд и дипл. инж. ел. Бабић Александра из Београда, Ул. Бранка Крсмановића бр. 5, због
недостатака у садржини идејног решења.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација РС са седиштем у Београду, Немањина
улица бр. 22-26, поднело је овом органу 21.9.2021. године усаглашен захтев за издавање локацијских
услова за радове из диспозитива овог закључка. Захтев је поднет електронским путем кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре преко пуномоћника дипл. инж. ел. Бабић



Александра из Београда, Ул. Бранка Крсмановића бр. 5, који поседује лиценце бр. 353 1040 03 и 453
1846 03 ИКС. Усаглашени захтев је поднет након доношења закључка бр. ROP-SAB-25932-LOC-
1/2021 (заводни број: 350-1-541/2021-11) од 27.8.2021. године о одбацивању захтева истог подносиоца
од 11.8.2021. године, због неиспуњења формалних услова. Уз усаглашени захтев приложена је
следећа документација: пуномоћје, у pdf формату електронски потписано и идејно решење (0-главна
свеска и 5-пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација) са прилогом 10, које је урађено од
стране “Sky technologies”, ДОО Београд, главни пројектант је дипл. инж. ел. Бабић Александар, бр.
лиценце 353 1040 03 ИКС, у pdf електронски потписано и у dwg формату.

Чланом 12. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано 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 чл. 8. ст. 2 овог
правилника.

Поступајући по поднетом захтеву овај орган је најпре утврдио да су отклоњени недостаци наведени у
закључку бр. ROP-SAB-25932-LOC-1/2021 (заводни број: 350-1-541/2021-11) од 27.8.2021. године
односно утврдио је да су испуњени формални услови из чл. 7. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), па се 30.9.2021. године, у
складу са својим овлашћењима из чл. 9 истог правилника, обратио Републичком геодетском заводу
ради прибављања копије катастарског плана и копије катастарског плана водова. Дана 4.10.2021.
године од РГЗ-а је прибављена копија катастарског плана и копија катастарског плана водова. Затим,
овај орган се истог дана, 4.10.2021. године, у складу са чл. 11. наведеног правилника, обратио
имаоцима јавних овлашћења ради прибављања услова за пројектовање и прикључење. Своје услове
за пројектовање и прикључење овом органу су доставили: Електродистрибуција Шабац (бр. (Л.1.0.0-
336-322-УП-21 од 18.10.2021. године), Телеком Србија (бр. Д209-455377/1 од 13.10.2021. године), ЈП
“Инфраструктура Шабац”, Шабац (бр. 2807-01 од 11.10.2021. године), ЈВП “Србијаводе”, Београд
ВПЦ “Сава-Дунав” (водни услови бр. 9151/3 од 15.10.2021. године) и ЈП “Путеви Србије” (интерни
бр. НК 97 од 13.10.2021. године).

Међутим, ЈКП “Водовод Шабац” Служба развоја је овом органу 13.10.2021. године доставило следећи
одговор на захтев за достављање услова за пројектовање и прикључење:

“Увидом на терену и у расположиву документацију обавештавамо вас да није могућа изградња у
складу са поднетим захтевом.

Идејним решењем предвиђена је изградња локалних телекомуникационих подземних водова
кроз више катастарских парцела тј. улица.

У Улици Карађорђева (кат. парцели бр. 1367/1 КО Мала Врањска) траса телекомуникационог
кабла је пројектована на растојању од постојећих инсталација водовода профила Ø 200 mm које
је мање од дозвољеног.

У претходном периоду вам је већ достављен ситуациони план са постојећим инсталацијама
водовода и канализације.

Изградња локалних телекомуникационих подземних водова није могућа, нити дозвољена из
следећих разлога:

1. Код паралелног вођења телекомуникационих водова са инсталацијама водовода и
канализације остварити минимално осовинско растојање од 1,0 m за пречнике цевовода мање
од Ø 200 mm и 1,50 m за пречнике цевовода веће од Ø 200 mm.

2. Приликом постављања стубова са темељним стопама у близини инсталација водовода и
канализације остварити минимално растојање између изведених инсталација водовода и
канализације и темељне стопе (од ивице до ивице) од 0,50 m.

Није дозвољено постављање никаквих објеката са темељним стопама изнад изведених
инсталација водовода и канализације.

3. Посебно обележити места укрштања телекомуникационих водова са инсталацијама водовода



и канализације и назначити тачна одстојања од постојећих инсталација водовода и
канализације.

Неопходно је ускладити идејно решење са наведеним техничким условима и фактичким
стањем.

Саставни део ових услова је ситуациони план са уцртаним положајем постојећих инсталација
водовода и канализације.”

Имајући у виду напред наведено овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 12. ст. 2. у вези са чл. 8. ст. 2. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), донео одлуку као у
диспозитиву овог закључка.

С обзиром да надлежни орган у закључку којим је одбацио први захтев није навео све недостатке
односно разлоге за одбацивање тог захтева, а усаглашени захтев сада одбацује из разлога који нису
наведени у закључку у складу са којим је усаглашавање извршено, подносилац захтева има право на
поновно усаглашавање захтева у року од 30 дана  од дана објављивања овог закључка на интернет
страници овог органа, без поновног достављања већ поднете документације и без поновног плаћања
накнаде за централни информациони систем Агенције за привредне регистре, како је то прописано
чл. 8. ст. 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“, бр. 68/2019). Уколико усаглашени захтев не буде поднет у наведеном року, потребно је
поднети нов захтев за издавање локацијских услова са целокупном потребном документацијом и
прописаној накнади за ЦИС АПР-а, као да је реч о првом захтеву.

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

Обрађивачи                                                                               ПО ОВЛАШЋЕЊУ

дипл. грађ. инж. Лидија Лукић                                НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл. прав. Јелена Ђокић                                         дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


