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Ш А Б А Ц
 

На основу чл. 53a ст. 5. Закона о планирању и изградњи 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 захтеву Предузећа за
телекомуникације “Телеком Србија” а.д. са седиштем у Београду, Таковска бр. 2, матични бр.
17162543, чији је пуномоћник Друштво за производњу, услуге и трговину “Кабелнет”, д.о.о. Нови
Сад, за издавање локацијских услова за изградњу прикључака електронских комуникација на
подручју кластера 6 у Шапцу на катастарским парцелама број: 2277, 2267, 372, 377/2, 2287, 2288,
14424/1, 6913/5, 6908, 6913/17, 6913/11, 6918/2, 6918/1, 6918/20, 6916/9, 13344, 14424/2 КО Шабац; 15/1,
1/15, 215/2, 194, 1/12, 1/22, 2, 1/26, 1/25, 1013, 11/1, 15/4 КО Јеленча; 1946/1, 88/6, 88/11 КО Мишар,
доноси
 

 

З А К Љ У Ч А К
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-42291-LOC-2/2022 за издавање локацијских услова за изградњу
прикључака електронских комуникација на подручју кластера 6 у Шапцу на катастарским парцелама
број: 2277, 2267, 372, 377/2, 2287, 2288, 14424/1, 6913/5, 6908, 6913/17, 6913/11, 6918/2, 6918/1, 6918/20,
6916/9, 13344, 14424/2 КО Шабац; 15/1, 1/15, 215/2, 194, 1/12, 1/22, 2, 1/26, 1/25, 1013, 11/1, 15/4 КО
Јеленча; 1946/1, 88/6, 88/11 КО Мишар, који је поднет овом органу 18.1.2022. године од стране
Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. Београд, преко овлашћеног лица пуномоћника
“Кабелнет”, д.о.о. Нови Сад - дипл. инж. ел. Пешовић Николе из Београда, Ул. Јанићија Живановића
бр. 19, 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 18.1.2022. године захтев за издавање локацијских услова за извођење радова
из диспозитива овог закључка. Захтев је поднет електронским путем, кроз централни информациони
систем Агенције за привредне регистре, преко овлашћеног лица пуномоћника “Кабелнет”, д.о.о. Нови
Сад - дипл. инж. ел. Пешовић Николе из Београда, Ул. Јанићија Живановића бр. 19, који поседује
лиценце бр. 353 N958 15 и 453 J16615 ИКС. Уз захтев је приложена следећа документација: оверено



пуномоћје дато од стране генералног директора “Телеком Србија”, а.д. Београд - Лучић Владимира,
између осталих, и друштву “Кабелнет”, д.о.о. Нови Сад, у pdf формату електронски потписано;
пуномоћје дато од стране директора пуномоћника Убовић Синише Пешовић Николи, у pdf формату
електронски потписано; идејно решење које је урађено од стране “Кабелнет”, д.о.о. Нови Сад, главни
пројектант је дипл. инж. ел. Пешовић Никола, бр. лиценце 353 Н958 15 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 и накнаде за ЦЕОП систем у износу од 2000
динара, у pdf формату електронски потписано.

Пре подношења овог захтева, захтев “Телеком Србија” од 25.11.2021. године за исти кластер је
одбачен решењем овог органа бр. ROP-SAB-42291-LOC-1/2021 (заводни број: 350-1-804/2021-11) од
16.12.2021. године.

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 испуњени формални услови из
чл. 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник
РС“ бр. 68/2019), па се 26.1.2022. године, у складу са својим овлашћењима из чл. 9 истог правилника,
обратио Републичком геодетском заводу ради прибављања копије плана и извода из катастра
подземних водова. Дана 28.1.2022. године овом органу је достављена копија катастастарског плана
водова односно копија катастарског плана. Након тога, овај орган се 31.1.2022. године, у складу са
чл. 11. наведеног правилника, обратио ВП “Србијаводе”, Београд ВПЦ “Сава-Дунав” ради
прибављања услова за пројектовање и прикључење. Од тог имаоца јавних овлашћења 8.2.2022.
године је примљено обавештење о непотпуности поднетог захтева за издавање водних услова бр.
1276/1 од 8.2.2022. године у којем је наведено да се захтев одбацује “јер у техничком опису трасе за
деоницу 1.1. идејног решења (ИДР 5-пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, јануар
2022. године.) није описан начин на који се укршта траса кабла и затрпано корита реке Камичак,
пошто се на хидрографским подлогама са сајта https://a3.geosrbija.rs/ на предметној кат. парцели 2267
КО Шабац види да корито реке Камичак прелази преко поменуте парцеле. Река Камичак затрпана je
70-тих година прошлог века и на сателитском снимку се види да само мали део исте (кат. парц. 2292
КО Шабац) постоји као површински ток, потребно је дати техничко решење за потенцијални случај
да је део подземног тока реке решен цевастим пропустом испод Савске улице (кат. парцела бр. 2277
КО Шабац) а што ће се видети након ископа за будући кабл. Уколико је то случај потребно је
поступити по том решењу, а у осталим случајевима може се поступити према првобитној верзији
идејног решења. За потенцијално решење укрштања трасе кабла и подземног тока реке Камичак
потребно је дати технички опис и графички приказ решења у идејном решењу.”

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. 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, а кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре.
 

Обрађивачи

дипл. инж. арх. Милан Томашевић                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

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

Доставити:
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