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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. Београд, матични бр. 07016786, за издавање решења којим се одобрава извођење
радова на изградњи прикључка електронских комуникација на подручју Шапца кластера 11 у Шапцу
на кат. парцелама број: 13329/2, 13322, 13315, 14430/1, 13298, 13171/15, 13171/1, 13171/16, 13295/1,
13204/3, 13205, 13207/3, 13208/2, 13209/2, 13159, 13149/2, 13150, 13128, 13160/5, 13192/3, 13192/1,
13192/4, 13211/2, 13212/2, 13214/2, 14425/1, 13217, 13216/2, 13215/2, 13240, 13218, 13258, 13281, 13001,
13012/1, 13009/1, 13066, 13005/1, 12994, 13295/30, 12637, 12663, 12731, 14448, 12206/90, 12248/2,
12249, 12317, 14423/1, 12279, 12301, 12206/1, 12320/1, 12321/1, 12628, 12206/101, 12206/102, 12206/103,
12206/104, 12206/100, 14443/3, 12316, 12629, 12799, 12843, 12585, 12800/1, 12801, 12541, 12828, 12504,
12887, 12463, 12888, 12876/1, 12920, 12967, 12020/12, 12055, 14422, 12029, 12333, 12366, 8117, 8075,
8071, 8074, 7689, 7725, 7655, 14418/1, 7465/1, 7470, 7504, 7503, 7473/1, 7609/1, 7581, 7520, 7580, 7568,
12419 КО Шабац, доноси
 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев бр. ROP-SAB-28798-ISAWНА-3/2021 за издавање решења којим
се одобрава извођење радова на изградњи прикључка електронских комуникација на подручју Шапца
кластера 11 у Шапцу на кат. парцелама број: 13329/2, 13322, 13315, 14430/1, 13298, 13171/15, 13171/1,
13171/16, 13295/1, 13204/3, 13205, 13207/3, 13208/2, 13209/2, 13159, 13149/2, 13150, 13128, 13160/5,
13192/3, 13192/1, 13192/4, 13211/2, 13212/2, 13214/2, 14425/1, 13217, 13216/2, 13215/2, 13240, 13218,
13258, 13281, 13001, 13012/1, 13009/1, 13066, 13005/1, 12994, 13295/30, 12637, 12663, 12731, 14448,
12206/90, 12248/2, 12249, 12317, 14423/1, 12279, 12301, 12206/1, 12320/1, 12321/1, 12628, 12206/101,
12206/102, 12206/103, 12206/104, 12206/100, 14443/3, 12316, 12629, 12799, 12843, 12585, 12800/1,
12801, 12541, 12828, 12504, 12887, 12463, 12888, 12876/1, 12920, 12967, 12020/12, 12055, 14422, 12029,
12333, 12366, 8117, 8075, 8071, 8074, 7689, 7725, 7655, 14418/1, 7465/1, 7470, 7504, 7503, 7473/1, 7609/1,
7581, 7520, 7580, 7568, 12419 КО Шабац, који је поднет овом органу 1.12.2021. године од стране
инвеститора “Телеком Србија” а.д. Београд, преко пуномоћника “Телефонкабл”, 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 1.12.2021. године усаглашени захтев за издавање решења за извођење радова
из диспозитива овог решења. Усаглашени захтев је поднет електронским путем, кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре преко овлашћеног лица пуномоћника
“Телефонкабл”, а.д. Београд - дипл. инж. ел. Томовић Саше из Београда, Видиковачки венац бр. 5,
који поседује лиценце бр. 353 5039 03 и 453 3085 03 ИКС. Усаглашени захтев је поднет након
доношења решења овог органа бр. ROP-SAB-28798-ISAW-2/2021 (заводни број: 353-4-448/2021-11) од
17.11.2021. године којим је одбачен захтев истог подносиоца од 9.11.2021. године. Уз први и
усаглашени захтев приложена је следећа документација: оверено пуномоћје дато од стране
генералног директора “Телеком Србија”, а.д. Београд - Лучић Владимира, између осталих, и
“Телефонкабл”, а.д. Београд, у pdf формату електронски потписано; пуномоћје дато од стране
директора пуномоћника “Телефонкабл”, а.д. Београд Бандић Милоша дипл. инж. ел. Томовић Саши
из Београда, Видиковачки венац бр. 5, у pdf формату електронски потписано; идејни пројекат који је
урађен од стране “Телефонкабл”, а.д. Београд, главни пројектант је дипл. инж. ел. Томовић Саша, бр.
лиценце 353 5039 03 ИКС, у pdf формату електронски потписано и dwg формату; катастарско-
топографски план који је урађен од стране “Геософт”, ДОО Београд, у pdf формату електронски
потписано; катастарско-топографски план који је урађен од стране Ранисава Трипковића пр
Геодетске услуге “Тригонум”, Београд, у pdf формату електронски потписано и dwg формату и
докази о прописаним уплатама (републичка такса на захтев у износу од 330 динара, републичка такса
за издавање решења у износу од 5820 динара и накнада за ЦЕОП у износу од 2000 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 достављену техничку документацију утврђено је следеће:

-Није отклоњен недостатак који је наведен у решењу број ROP-SAB-28798-ISAW-2/2021 (заводни бр.
353-4-448/2021-11) од 17.11.2021. године којим је одбачен претходни захтев. У наведеном решењу
затражено је да се због измена трасе планираних електронских комуникација доставе сагласности
свих јавних предузећа. Достављена је само сагласност ЈКП “Водовод Шабац”, Шабац.

-Потребно је издвојити парцеле на којима се планирају нови стубови и навести их у идејном пројекту
и списку парцела. Планирану трасу и положај нових стубова дефинисати геодетским координатама
при чему треба да буду усаглашене ознаке на графичком прилогу и попису координата.

-Према јавно доступним подацима регистра лиценцираних инжењера, архитеката и просторних
планера и регистра лиценцираних извођача Инжењерске коморе Србије лиценца главног пројектанта
дипл. инж. ел. Томовић Саше бр. 353 5039 03 је неактивна.



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.

С обзиром да надлежни орган у решењу којим је одбацио први захтев није навео све недостатке
односно разлоге за одбацивање тог захтева, а усаглашени захтев сада одбацује и из разлога који нису
наведени у решењу 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
административне таксе и накнаде, како је то прописано чл. 28. ст. 15. 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
решења из чл. 145. Закона о планирњу и изградњи са целокупном потребном документацијом и
прописаном накнадом за ЦЕОП, као да је реч о првом 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.
 

Обрађивачи

дипл. грађ. инж. Лидија Лукић                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

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

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 

 

 


