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Пожега
Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву инвеститора
Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије из Београда,
градска општина Савски Венац, ул. Немањина бр.22-26, за издавање решења о
одобрењу за извођење радова на изградњи линијског инфраструктурног објекта
електронских комуникација-оптичког кабла односно телекомуникационе мреже у дужини
од 4300м, на катaстарским парцелама број 875, 873, 872, 871, 2060, 1157/2, 1126, 1157/1,
1081, 1082, 1083/1, 1151, 1092, 1091, 1378/1, 1377/1, 2054, 1375/2, 1375/1, 1340/1, 2072/1,
1338, 1337, 1326, 1325/2, 1324, 1312, 1311, 1240/1, 1202, 1205, 1207/1, 1207/6, 1208, 1209,
1210, 1226/3, 1226/1, 1226/2, 1227, 1228, 1229, 115/1, 146, 143, 119, 120, 1386, 1401, 1405,
1107/2, 1043, 1116/2, 1116/1, 2055/1, 1963, 1956/1, 1948/1, 1948/3, 1947, 1946/2, 2050,
2015/2 све К.О. Лопаш, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018), и члана 28. став 5. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник
РС”, број 68/2019), доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Министарства трговине, туризма и
телекомуникација Републике Србије из Београда, градска општина Савски Венац, ул.
Немањина бр.22-26, матични број: 17855131, ПИБ: 108508206, за издавање решења о
одобрењу за извођење радова на изградњи линијског инфраструктурног објекта
електронских комуникација-оптичког кабла односно телекомуникационе мреже у дужини
од 4300м, категорије Г, класификациони број 222431, на катaстарским парцелама број
875, 873, 872, 871, 2060, 1157/2, 1126, 1157/1, 1081, 1082, 1083/1, 1151, 1092, 1091,
1378/1, 1377/1, 2054, 1375/2, 1375/1, 1340/1, 2072/1, 1338, 1337, 1326, 1325/2, 1324, 1312,
1311, 1240/1, 1202, 1205, 1207/1, 1207/6, 1208, 1209, 1210, 1226/3, 1226/1, 1226/2, 1227,
1228, 1229, 115/1, 146, 143, 119, 120, 1386, 1401, 1405, 1107/2, 1043, 1116/2, 1116/1,
2055/1, 1963, 1956/1, 1948/1, 1948/3, 1947, 1946/2, 2050, 2015/2 све К.О. Лопаш, јер нису
испуњени формални услови за доношење решења о одобрењу за извођење радова.

Образложење
Инвеститор Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике
Србије из Београда, градска општина Савски Венац, ул. Немањина бр.22-26, поднео је
захтев преко пуномоћника Д.о.о. за промет роба и услуга „Sky Technologies“ из Београда,
градска општина Земун, ул. Јоза Лауренчића бр.5, за издавање решења о одобрењу за
извођење радова на изградњи линијског инфраструктурног објекта електронских
комуникација-оптичког кабла односно телекомуникационе мреже у дужини од 4300м,
категорије Г, класификациони број 222431, на катaстарским парцелама број 875, 873,
872, 871, 2060, 1157/2, 1126, 1157/1, 1081, 1082, 1083/1, 1151, 1092, 1091, 1378/1, 1377/1,
2054, 1375/2, 1375/1, 1340/1, 2072/1, 1338, 1337, 1326, 1325/2, 1324, 1312, 1311, 1240/1,
1202, 1205, 1207/1, 1207/6, 1208, 1209, 1210, 1226/3, 1226/1, 1226/2, 1227, 1228, 1229,
115/1, 146, 143, 119, 120, 1386, 1401, 1405, 1107/2, 1043, 1116/2, 1116/1, 2055/1, 1963,
1956/1, 1948/1, 1948/3, 1947, 1946/2, 2050, 2015/2 све К.О. Лопаш.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 27.01.2022. године и заведен је под бројем ROPPOZ-38917-ISAW-2/2022. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
дана 28.01.2022. године под бројем 351-51/2022.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи
линијског инфраструктурног објекта електронских комуникација-оптичког кабла односно
телекомуникационе мреже, инвеститор је овом органу доставио следећу документацију:
-уредно пуномоћје за заступање,
-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП,
-списак катастарских парцела,
-идејни пројекат број ИДП-ПОН-ПОЖЕГА-А-2022 из јануара 2022. године, који се
састоји од главне свеске, пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација, урађен
од стране пројектанта Д.о.о. за промет роба и услуга „Sky Technologies“ из Београда, са
главним пројектантом Бабић Александром, дипл. инж. ел. број лиценце 353 1040 03.
По пријему захтева и приложене документације овај орган је проверио испуњеност
формалних услова за даље поступање, па је утврдио да нису испуњени формални
услови за доношење решења o одобрењу за извођење радова.
Наиме, чланом 2. став 1. тачка 26) Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ број 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), дефинисано је да линијски
инфраструктурни објекат јесте јавни пут, јавна железничка инфраструктура, метро,
ваздушна саобраћајна инфраструктура (полетно-слетна стаза, рулна стаза, платформа
и сл., као и објекти у њиховој функцији), оперативна обала у лучком подручју,
електроенергетски вод, нафтовод, продуктовод, гасовод, деривациони цевовод, објекат
висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна
и канализациона инфраструктура и сл. који може бити надземни или подземни.
Чланом 69. став 9. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
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, 37/2019др.закон, 9/2020 и 52/2021), прописано је да се за изградњу, доградњу или
реконструкцију комуналне инфраструктуре и линијских инфраструктурних и

електроенергетских објеката, као доказ о решеним имовинско-правним односима на
земљишту, може се, уместо прописаних доказа из овог члана и других доказа прописаних
овим законом доставити и попис катастарских парцела са приложеним сагласностима
власника, односно корисника земљишта, односно изјаве инвеститора да ће пре
издавања употребне дозволе решити имовинско-правне односе на непокретности.
Чланом 135. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
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, 37/2019др.закон, 9/2020 и 52/2021), прописано је да се за изградњу линијских
инфраструктурних објеката, као доказ о одговарајућем праву сматра и правноснажно
или коначно решење о експропријацији, закључен уговор о праву службености у складу
са овим законом, закључен уговор о закупу на земљишту у приватној својини, као и
други докази прописани чланом 69. овог закона.
Имајући у виду напред наведено, за предметну врсту радова, неопходно је
поднети захтев за издавање грађевинске дозволе у складу са чланом 135. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 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).
Локацијским условима овог органа ROP-POZ-38917-LOC-1/2021, 03 број 350-422/2021 од
17.01.2022. године, и то у делу који се односи на обавезе инвеститора(11.), инвеститор
је упућен да поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе.
Уколико се предметни радови изводе и преко дела наведених постојећих
приватних катастарских парцела, неопходно је уз захтев за издавање грађевинске
дозволе доставити попис катастарских парцела са приложеним сагласностима власника,
односно корисника земљишта, у складу са чланом 69. став 9. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ број 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).
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Сходно члану 28. став 9. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник
РС”, број 68/2019), против овог решења може се у року од три дана од дана достављања
изјавити приговор електронским путем кроз централни информациони систем
Општинском већу Пожега, преко овог органа.
РУКОВОДИЛАЦ,
Нада Красић, д.п.п.

