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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 Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС са седиштем
у Београду, Немањина улица бр. 22-26, поднетом преко пуномоћника “Sky technologies”, ДОО
Београд, за издавање локацијских услова за изградњу телекомуникационе оптичке мреже за потребе
припрема следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама,
Град Шабац кластер Х у насељу Метлић, на кат. парцелама бр. 3452, 465/2, 471/6, 471/3, 3441, 461/4,
472/2, 457/1, 457/5, 457/6, 456/2, 456/1, 455/1, 440/1, 438/2, 438/1, 438/4, 437, 434/2, 433/4, 430/3, 430/4,
429/4, 429/3, 427/2, 426/5, 426/6, 423/2, 422/9, 422/10, 422/11, 422/12, 566/2, 567/1, 569, 580/1, 581/1,
581/2, 580/2, 582, 661/1, 661/2, 659/2, 686, 687, 688, 694, 702, 703, 700/5, 707, 3437, 1051, 1049/2, 1048/2,
1044/1, 1162/2, 1161, 1127/2, 1128/4, 1128/3, 1152, 1261, 1260, 3444, 1329/1, 1289, 1326/3, 1281/1, 1290/2,
1290/1, 1292, 1293/1, 3443, 1797/2, 1796/1, 1791/7, 1794 i 1795 КО Метлић, доноси
 

 

З А К Љ У Ч А К
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-40825-LOC-1/2021 за издавање локацијских услова за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже за потребе припрема следеће генерације широкопојасне везе за
школе у руралним областима у белим зонама, Град Шабац кластер Х у насељу Метлић, на кат.
парцелама бр. 3452, 465/2, 471/6, 471/3, 3441, 461/4, 472/2, 457/1, 457/5, 457/6, 456/2, 456/1, 455/1,
440/1, 438/2, 438/1, 438/4, 437, 434/2, 433/4, 430/3, 430/4, 429/4, 429/3, 427/2, 426/5, 426/6, 423/2, 422/9,
422/10, 422/11, 422/12, 566/2, 567/1, 569, 580/1, 581/1, 581/2, 580/2, 582, 661/1, 661/2, 659/2, 686, 687,
688, 694, 702, 703, 700/5, 707, 3437, 1051, 1049/2, 1048/2, 1044/1, 1162/2, 1161, 1127/2, 1128/4, 1128/3,
1152, 1261, 1260, 3444, 1329/1, 1289, 1326/3, 1281/1, 1290/2, 1290/1, 1292, 1293/1, 3443, 1797/2, 1796/1,
1791/7, 1794 i 1795 КО Метлић, који је поднет овом органу 16.11.2021. године од стране
Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС, преко пуномоћника “Sky technologies”, ДОО
Београд.
 

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 16.11.2021. године електронским путем захтев за издавање
локацијских услова за извођење радова из диспозитива овог закључка, преко пуномоћника “Sky
technologies”, ДОО Београд. Уз захтев је приложена следећа документација: пуномоћје, у pdf формату
електронски потписано; идејно решење (0-главна свеска и 5-пројекат телекомуникационих и
сигналних инсталација) 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; изјава о плаћању такси, у pdf формату електронски потписано; изјава и обавештење о
плаћању такси РГЗ-у, у pdf формату електронски потписано и доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у
износу од 2000 динара, у pdf формату електронски потписано.

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.

Овај орган је поступајући по поднетом захтеву прибавио копију катастарског плана, копију
катастарског плана водова, услове за пројектовање и прикључење од Електродистрибуције Шабац,
ЈКП “Водовод-Шабац”, Шабац, ЈКП “Топлана-Шабац”, Шабац, “Телеком Србија”, ЈП
“Инфраструктура Шабац”, Шабац, ЈВП “Србијаводе” и ЈП “Путеви Србије”.

Међутим, накнадним увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Потребно је усагласити графичке прилоге приказа катастарских парцела, преко којих прелази
планирана траса телекомуникационих и дигналних инсталација, са копијом катастарског плана
издатом од надлежне Службе за катастар непокретности Шабац.

-У захтеву за издавање локацијских услова је наведено да је пуномоћник правно лице “Sky
technologies”, ДОО Београд и да је Слободан Лежаја лице које ће електронским потписом оверити
захтев, а захтев је потписан од стране Јањош Мирка. Према приложеном овлашћењу министарства,
исто је дато “Sky technologies”, ДОО Београд, директору Лежаја Слободану и одговорним
пројектантима Александру Бабићу и Александру Стојановићу, тако да захтев не може бити потписан
од стране Јањош Мирка.

-Указује се подносиоцу захтева да је чланом 8а ст. 3. Закона о планирању и изградњи прописано 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.

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. арх. Надежда Блануша                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

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