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Ш А Б А Ц
 

На основу чл. 145. ст. 1. 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. 28. ст. 5.
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 Предузећа за телекомуникације “Телеком
Србија” а.д. са седиштем у Београду, Таковска бр. 2, матични бр. 17162543, чији је пуномоћник
“Телефонкабл” а.д. МБ 07016786, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на
изградњи прикључка електронских комуникација на подручју Шапца кластер 20 у Мајуру, на
катастарским парцелама: 14432/1, 14433/2, 9743, 14404, 14433/2, 14403/1, 14432/2, 9518, 9601/2,
9601/1, 9561, 10526, 10516, 14436/1, 10629/1, 10629/2, 14437/2, 10634, 10647, 10446, 10447, 10535/2,
10451, 10452, 9819, 10440, 10427, 10426/2, 10423/2, 10377/5, 14437/1, 10201/1, 10201/2, 10200/1, 10170,
14433/1, 10073/2, 10062/1, 14277, 14342, 14434, 10241/2 KO Шабац и 2643, 2611, 4001, 4008, 3887, 3889,
4005, 4004 KO Мајур, доноси
 

Р Е Ш Е Њ Е
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев бр. ROP-SAB-28589-ISAWНА-3/2021 за издавање решења којим
се одобрава извођење радова на изградњи прикључка електронских комуникација на подручју Шапца
кластер 20 у Мајуру, на катастарским парцелама: 14432/1, 14433/2, 9743, 14404, 14433/2, 14403/1,
14432/2, 9518, 9601/2, 9601/1, 9561, 10526, 10516, 14436/1, 10629/1, 10629/2, 14437/2, 10634, 10647,
10446, 10447, 10535/2, 10451, 10452, 9819, 10440, 10427, 10426/2, 10423/2, 10377/5, 14437/1, 10201/1,
10201/2, 10200/1, 10170, 14433/1, 10073/2, 10062/1, 14277, 14342, 14434, 10241/2 KO Шабац и 2643,
2611, 4001, 4008, 3887, 3889, 4005, 4004 KO Мајур, поднет овом органу 9.11.2021. године од стране
инвеститора “Телеком Србија” а.д. Београд.
 

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 дана 9.11.2021. године усаглашени захтев за издавање решења за извођење
радова из диспозитива овог решења. Претходни захтев одбачен је дана 4.11.2021.године. Захтев је
поднет електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре
преко овлашћеног лица пуномоћника дипл. инж. ел.Томовић Саше. Уз захтеве је приложена следећа
документација: оверено пуномоћје дато од стране генералног директора “Телеком Србија” оверено
код јавног бележника под бројем УОП-Т:40-2021 дана 16.3.2021.године; овлашћење за дипл.инж.аел.
Томовић Сашу, у pdf формату електронски потписано; идејни пројекат урађен од “Telefonkabl” а.д. ,



главни пројектант је дипл. инж. ел. Томовић Саша бр. лиценце 353 5039 03 ИКС, у pdf формату
електронски потписано и dwg формату, катастарско-топографски планови урађени од “Geosoft” д.о.о.
у pdf формату електронски потписано, списак парцела у pdf формату електронски потписано, извод о
регистраци привредног субјекта од 9.7.2021.године у pdf формату електронски потписано и докази о
уплатама републичке административне таксе на захтев у износу од 330,00 динара, за издавање
решења у износу од 5.820,00 динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара, у pdf формату
електронски потписано.

Чланом 145. ст. 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да по захтеву инвеститора за
изградњу појединих врста објеката, односно извођење одређених радова који се ближе одређују
прописом из члана 201. став 7. тачка 13а) овог закона, орган надлежан за издавање грађевинске
дозволе издаје решење о одобрењу за извођење радова.

Чланом 145. ст. 2. Закона о планирању и изградњи прописано је да се решење о одобрењу за
извођења радова издаје се инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који
је доставио потребну техничку документацију, доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и
друге доказе у складу са прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене
процедуре.

Чланом 28. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да надлежни орган по пријему захтева за издавање
решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи проверава испуњеност формалних услова за
поступање по том захтеву. Чланом 29. ст. 5. наведеног правилника прописано је да ако нису
испуњени наведени услови, надлежни орган захтев одбацује решењем у року од 5 радних дана од
дана подношења захтева.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Захтеву нису приложени докази о решеним имовинско-правним односима за катастарске парцеле на
којима се планира постављање нових стубова, а које нису постојеће саобраћајнице (кат.парц. бр.
10647, 10451, 10200/1, 140277 КО Шабац, 2611 КО Мајур...).

Имајући у виду напред наведено овај орган је у оквиру овлашћења из чл. 8ђ Закона о планирању и
изградњи и чл. 28. ст. 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), донео одлуку као у диспозитиву овог решења.

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 (чл. 28. ст. 12. Правилника о поступку спровођења поступка
обједињене процедуре електронским путем).

Овим захтевом, подносилац је искориститио право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе
достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне
таксе односно накнаде (чл. 28. ст. 12. Правилника о поступку спровођења поступка обједињене
процедуре електронским путем).

Подносилац захтева има право на повраћај таксе за издавање решења или да таксу приложи новом
захтеву.

Поука о правном средству: Против овог решења 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.
 

 

Обрадиле                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл.грађ.инж. Лидија Лукић                дипл.простор.план. Јасмина Стевановић

дипл.прав. Биљана Вудраг
 



Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


