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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. 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 Предузећа за телекомуникације “Телеком
Србија” а.д. са седиштем у Београду, Таковска бр. 2, матични бр. 17162543, чији је пуномоћник
“Telefonkabl”, а.д. Београд, матични бр. 07016786, за издавање локацијских услова за изградњу
прикључака електронских комуникација на подручју кластера 18 у Шапцу, на катастарским
парцелама: 3829, 3840, 3788/2, 3644, 3843, 3782/11, 3143/4, 510, 3852, 3576, 3635/3, 3523, 523, 3552/1,
3850, 3326, 3256, 3374/1, 2824, 3851, 3197, 1290, 3846/1, 3846/2, 2614/14, 2614/8, 2683, 2739, 2726, 1339,
1093, 1121, 1063/2, 1111, 3844, 1176, 1204, 1240, 611, 1165/1,1322/2, 1223/2, 1224/2, 1137, 1146/2, 659,
669, 625, 690, 728, 751,876, 878/4, 796, 843, 802, 3842, 933/13, 933/14, 3841/2, 3841/1,1115/5, 896/1,
1057/3, 1057/2, 1057/1, 3838/1, 991, 986, 1024, 966, 3011/6, 3101, 1692, 1665, 1562, 1941, 1908, 1852,
2187, 1992, 491,516, 1789/1, 1628, 1582, 1802, 1618/4, 2205, 2318/1, 2233, 1584/1,1461, 3847, 3845, 1597,
2359, 2312, 1430, 2560, 2544/1, 2556, 2518, 2411, 2435/1, 514, 518, 515, 3849, 2780, 2484, 2490, 2497,
2752 КО Поцерски Причиновић; 14440/2, 14441, 14440/1, 14440/3, 13488, 13528, 13673, 13487/1, 13397,
13486, 13702, 13872/17, 14439/5, 13882/10, 14439/2, 14439/1, 13974/3, 13983, 13897/8, 13898/10, 14406/1,
13974/33, 14002 КО Шабац; 921, 711 КО Горња Врањска и 889 КО Јевремовац, доноси
 

 

З А К Љ У Ч А К
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-40172-LOCН-2/2021 за издавање локацијских услова за
изградњу прикључака електронских комуникација на подручју кластера 18 у Шапцу, на катастарским
парцелама: 3829, 3840, 3788/2, 3644, 3843, 3782/11, 3143/4, 510, 3852, 3576, 3635/3, 3523, 523, 3552/1,
3850, 3326, 3256, 3374/1, 2824, 3851, 3197, 1290, 3846/1, 3846/2, 2614/14, 2614/8, 2683, 2739, 2726, 1339,
1093, 1121, 1063/2, 1111, 3844, 1176, 1204, 1240, 611, 1165/1,1322/2, 1223/2, 1224/2, 1137, 1146/2, 659,
669, 625, 690, 728, 751,876, 878/4, 796, 843, 802, 3842, 933/13, 933/14, 3841/2, 3841/1,1115/5, 896/1,
1057/3, 1057/2, 1057/1, 3838/1, 991, 986, 1024, 966, 3011/6, 3101, 1692, 1665, 1562, 1941, 1908, 1852,
2187, 1992, 491,516, 1789/1, 1628, 1582, 1802, 1618/4, 2205, 2318/1, 2233, 1584/1,1461, 3847, 3845, 1597,
2359, 2312, 1430, 2560, 2544/1, 2556, 2518, 2411, 2435/1, 514, 518, 515, 3849, 2780, 2484, 2490, 2497,
2752 КО Поцерски Причиновић; 14440/2, 14441, 14440/1, 14440/3, 13488, 13528, 13673, 13487/1, 13397,
13486, 13702, 13872/17, 14439/5, 13882/10, 14439/2, 14439/1, 13974/3, 13983, 13897/8, 13898/10, 14406/1,
13974/33, 14002 КО Шабац; 921, 711 КО Горња Врањска и 889 КО Јевремовац, који је поднет овом
органу 15.12.2021. године, као усаглашен, од стране инвеститора Предузећа за телекомуникације



“Телеком Србија” а.д. Београд, преко дипл. инж. ел. Томовић Саше из Београда, Видиковачки венац
бр. 5 – овлашћеног лица пуномоћника “Telefonkabl”, а.д. Београд, због недостатака у садржини
идејног решења.
 

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 15.12.2021. године усаглашени захтев за издавање локацијских услова за
извођење радова из диспозитива овог закључка. Усаглашени захтев је поднет електронским путем,
кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре, преко овлашћеног лица
пуномоћника “Telefonkabl”, 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 закључка бр. ROP-SAB-40172-LOC-1/2021 (заводни број: 350-1-771/2021-11) од
14.12.2021. године о одбацивању захтева истог подносиоца од 10.11.2021. године, због недостатака у
садржини идејног решења односно због неиздавања услова ЈКП “Водовод Шабац” Шабац и ЈП
“Путеви Србије”, Београд. Уз усаглашени захтев приложена је следећа документација: оверено
пуномоћје дато од стране генералног директора инвеститора “Телеком Србија”, а.д. Београд - Лучић
Владимира, између осталих, и “Telefonkabl”, а.д. Београд, у pdf формату електронски потписано;
пуномоћје дато од стране директора пуномоћника “Telefonkabl”, а.д. Београд – Бандић Милоша дипл.
инж. ел. Томовић Саши, у pdf формату електронски потписано; идејно решење са прилогом 10 које је
урађено од стране “Telefonkabl”, 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 и докази о
извршеним уплатама и то: републичке административне таксе на захтев у износу од 330 динара,
накнаде за ЦЕОП систем у износу од 2000 динара и локалне административне таксе у износу од
15.000 динара, у pdf формату електронски потписано.

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.

У поступку по првом захтеву прибављени су копија катастастарског плана водова и копија
катастарског плана, као и услови за пројектовање и прикључење од следећих ималаца јавних
овлашћења: “Електродистрибуције Србије” д.о.о Београд огранак Електродистрибуција Шабац,
“Телекома Србија” ИЈ Шабац, ЈКП “Топлане Шабац”, Шабац и ЈП “Инфраструктура Шабац” Шабац.
Поступајући по усаглашеном захтеву овај орган се 22.12.2021. године обратио ЈКП “Водовод Шабац”
Шабац и ЈП “Путеви Србије”, Београд који у поступку по првом захтеву нису издали услове за
пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења. Међутим, именовани
имаоци јавних овлашћења поново нису издали услове за пројектовање и прикључење.

ЈКП “Водовод Шабац” Служба развоја је овом органу 3.1.2022. године доставило следећи
одговор (бр. 7232/СР-390/21 од 3.1.2022. године) на захтев за достављање услова за пројектовање
и прикључење:

“1. Идејним решењем предвиђена је изградња прикључака електронских комуникација и бетонских
стубова кроз више катастарских парцела тј. улица.

2. Увидом на терену и у расположиву документацију констатовали смо да на предметној локацији
постоје јавне инсталације водовода канализације.

Саставни део ових Услова је Ситуациони план са уцртаним положајем постојећих инсталација
водовода и канализације. Кућни прикључци водовода и канализације нису нанети на Ситуационом
плану али се могу детектовати отварањем водомерних и ревизионих шахтова.

3. У великом броју улица у обухвату Идејног решења, траса кабла електронских комуникација, као и
стубови на мрежи, пројектовани су на растојању од постојећих инсталација водовода и канализације,



које је мање од дозвољеног, а посебно у следећим улицама:

- Војводе Јанка Стојићевића (к.п. бр. 14440/2 К.О. Шабац) - подземна мрежа и стубови на мрежи.

- Ђурђевданска (к.п. бр. 14440/3 К.О. Шабац) - подземна мрежа и стубови на мрежи.

- Летњиковачка (к.п. бр. 3882/10 К.О. Шабац) - подземна мрежа.

- Сувоборска (к.п. бр. 13974/33 К.О. Шабац) - подземна мрежа.

- Пуковника Крсте Смиљанића (к.п. бр. 14002 К.О. Шабац) - подземна мрежа.

- Николе Тесле (к.п. бр. 14440/1 К.О. Шабац) - подземна мрежа.

- Јалачка (к.п. бр. 14441 К.О. Шабац) - подземна мрежа и стубови на мрежи.

- Тимочка (к.п. бр. 3841/2 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа и стубови на мрежи.

- Ђуре Пуцара (к.п. бр. 3842 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа и стубови на мрежи.

- Бранка Радичевића (к.п. бр. 986 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа и стубови на мрежи.

- Краља Петра Првог (к.п. бр. 3840 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа и стубови на
мрежи.

- Васе Пелагића (к.п. бр. 510 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа.

- Драгомира Кулезића (к.п. бр. 3851 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа и стубови на
мрежи.

- Иве Андрића (к.п. бр. 3260/12 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа.

- Посавска (к.п. бр. 3256 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа.

- Милице Стојадиновић (к.п. бр. 1692 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа и стубови на
мрежи.

- Мике Петровића аласа (к.п. бр. 3845 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа и стубови на
мрежи.

- Петра Лазића (к.п. бр. 3847 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа и стубови на мрежи.

- Нинка Перића (к.п. бр. 1430 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа и стубови на мрежи.

- Роберта Толингера (к.п. бр. 2411 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа и стубови на
мрежи.

- Луке Стевића (к.п. бр. 921 и 1941 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа.

- Исидоре Секулић (к.п. бр. 1992 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа и стубови на мрежи.

- Живана Витомировића (к.п. бр. 3523 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа.

- Добросава Живановића (к.п. бр. 3374 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа.

- Коке Ђорђевића (к.п. бр. 3824 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа.

- 12. корпуса (к.п. бр. 2780 К.О. Поцерски Причиновић) - подземна мрежа и стубови на мрежи.

- Летњиковачка (к.п. бр. 889 К.О. Јевремовац) - подземна мрежа.

4. Изградња прикључака електронских комуникација ће бити могућа након усклађивања
пројектоване трасе са овим Техничким условима и фактичким стањем.

Посебно обележити места укрштања кабла електронских комуникација са инсталацијама
водовода и канализације и назначити тачна одстојања од постојећих инсталација водовода и
канализације.

5. Пре почетка извођења радова Инвеститор је обавезан да у писаној форми обавести ЈКП „Водовод–



Шабац“ о почетку извођења радова који ће у смислу надзора водити рачуна о поштовању ових
Техничких услова.

6. Инвеститор је дужан да на основу Копије катастарског плана и плана водова (РГЗ, Служба за
катастар непокретности) и Ситуационог плана (ЈКП „Водовод–Шабац“Шабац), изврши
обележавање постојећих инсталација водовода и канализације и опрезним ископом пробних ровова
утврди тачан положај истих како не би дошло до њиховог оштећења, а све у присуству представника
ЈКП „Водовод–Шабац“ Шабац.

7. Код укрштања кабла електронских комуникација са исталацијама водовода и канализације
остварити минимално висинско растојање од 40 cm, уз предходно обавезно откопавање водоводних
цеви и поновно затрпавање песком.

Код паралелног вођења кабла електронских комуникација 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.

Сва паралелна вођења и укрштања извести у складу са важећим техничким прописима и стандардима
за ту врсту радова.

8. 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.

9. Радови у близини постојећих инсталација водовода и канализације, при укрштању или паралелном
вођењу, морају се изводити ручно, водећи рачуна да при томе не дође до оштећења уличних
инсталација водовода и канализације.

10. На деоницама где се радови изводе изнад инсталација водовода и канализације није дозвољено
манипулисати тешким грађевинским и вибрационим машинама већ за потребе евентуалног набијања
користити статичке ваљке.

11. Уколико дође до оштећења инсталација водовода и канализације, Инвеститор је дужан да сноси
насталу штету, као и штету услед прекида у континуалном снабдевању потрошача водом за пиће.

12. Ови Услови имају важност 2 године, односно до истека важења грађевинске дозволе издате у
складу са условима.

Након тога и ЈП “Путеви Србије”, Београд је овом органу 4.1.2022. године доставило следећи
одговор (интерни број НК 210 од 4.1.2022. године) на захтев за достављање услова за
пројектовање и прикључење:

“...овим путем вас још једном обавештавамо да достављено идејно решење не садржи све податке и
прилоге дефинисане Прилогом 10. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”,
бр. 73/19), а што је назначено у допису ЈП “Путеви Србије” број ROP-SAB-40172-LOC-1-HPAP-9/2021
(интерни заводни број НК 161 од 02.11.2021. године).

Сходно напред наведеном неопходно је доставити идејно решење сачињено у складу са Правилником
о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/19) усклађено са планском документацијом.

Идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу државног пута I
и/или II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге:

Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом законском
регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима (Уредба о
категоризацији државних путева (“Службени гласник РС”, број 105/2013, 119/2013 и 93/2015)), са
приказом трасе инсталација;
Попречне профиле пута са свим елементима пута и границама парцела на којима се пут налази



(пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге, која не мора да буде оверена од стране
органе надлежног за послове државног премера и катастра) са дефинисаним положајем
планираних инсталација и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и
све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, дубину полагања поред и испод
пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину подбушивања и др.), (попречне профиле
урадити обавезно на почекту и крају паралелног вођења поред државног пута, на месту
укрштаја, на месту планираних стубова, у зони путних објеката и другим карактеристичним
местима);
Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са
приказаним државним путевима.

НАПОМЕНА: Потребно је обележити државне путеве у складу са Уредбом о категоризацији
државних путева (“Службени гласник РС”, бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015). Стационаже државног
пута на местима планираних инсталација утврдити директним мерењем на терену у односу на
познате стационаже чворних тачака (координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП “Путеви
Србије” (директан линк http://www.putevi-srbije.rs/index.php/referentni-sistem).

Потребно је доставити идејно решење које садржи све напред наведено и све цртеже у dwg или dwf
формату.”

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.

Напомена: С обзиром да 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 накнада, како је то прописано да чл. 8. ст. 7.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, а да се предметни
захтев одбацује други пут због недостатака у садржини идејног решења, подносилац захтева је
обавезан да приликом поновног подношења захтева за издавање локацијских услова поднесе
целокупну потребну документацију и прописане таксе и накнаде, као да је реч о првом захтеву, сем
локалне административне таксе у износу од 15.000 динара која се може искористити јер нису издати
локацијски услови, с тим што је потребно приложити је уз нови захтев. Подносилац захтева нема
право да поново поднесе усаглашени захтев ни у смислу чл. 8. ст. 9 и 12. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре јер није реч о новим примедбама.

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

дипл. инж. арх. Надежда Блануша                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

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

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


