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Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове, 
Општинске управе Бач, поступајући по захтеву ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, а.д., матични број: 17162543, 
за издавање локацијских услова за изградњу – полагање цеви за електронске комуникације на 
релацији Бач N14, на катастарским парцелама број 697, 2406, 2407, 2408, 2381, 2366, 2358, 2365, 
2359/1, 2360, 8127, 8119 све у к.о. Бач, на основу члана 8đ Закона о планирању и изградњи (“Сл. 
Гласник РС”, број 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, Генералног 
плана Бача (Сл лист општине Бач, број 4/2000), члана  8. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС” 113/2015) и Уредбе о локацијским 
условима (“Сл. Гласник РС”, број 35/15 и 114/15), д о н о с и  

 
         З А К Љ У Ч А К 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, а.д., матични број: 17162543   за издавање 

локацијских услова за  изградњу – полагање цеви за електронске комуникације на релацији Бач 
N14, на катастарским парцелама број 697, 2406, 2407, 2408, 2381, 2366, 2358, 2365, 2359/1, 2360, 
8127, 8119 све у к.о. Бач , јер нису испуњени формални услови за даље поступање по поднетом 
захтеву. 
 

       О б р а з л о ж е њ е 
 

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, а.д., матични број: 17162543, покренули су пред надлежним органом 
попуњавањем пријаве кроз ЦИС дана 18. маја 2016. године захтев за издавање локацијских 
услова описаних у диспозитиву закључка. 
 
 Уз захтев је поднето: 

- Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова,( налог за пренос); 
- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских 

услова, (налог за пренос); 
- Идејно решење, (0. Главна свеска идејног решења, број: Р2-196/15/0, 5. Пројекат 

телекомуникационих и сигналних инсталација), одговорни пројектант Габор Леваи, дипл 
инж електронике, број лиценце 353 5876 03, достављено у .пдф формату; 

- Идејно решење КТП – Бач, интегрисани 1 – 6, у .пдф формату, (свих 6 достављених цртежа 
нису електронски потписани, нити од стране подносиоца захтева нити од стране 
овлашћене геодетске агенције); 

- Идејно решење полагања цеви достављено у  .dwfx формату; 
- Картон депонованих потписа НЛБ банке; 
- Одлука, донета од стране Телеком Србија, предузеће за телекомуникације а.д.,Београд, 

број: 6586/1-2016 од 11.01.2016. године. 
 
 

По пријему захтева, овај орган је проверио испуњеност формалних услова, прописаних чланом 
7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гласник 
РС 113/2015). 



 
Чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем, прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, 
прописани чланом 7. истог правилника, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова 
одбацује закључком уз навођење свих недостатака односно разлога за одбацивање. 

 
Чланом 8. став 2. истог правилника 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 члана 8ђ.  Закона. 

 
Уз захтев је приложено Идејно решење, а по провери да ли је исто урађено у складу са 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта (Сл.гласник РС број 77/2015) односно да ли је исто 
достављено у форми прописаној Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем,  утврђено је да идејно решење садржи недостатке, који се огледају у 
следећем: 

 
- Ситуација објекта на парцелама није урађена на катастарско-топографској подлози, 

овереној од стране овлашћене геодетске агенције; 
- Увидом у прилог 10. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објекта (Сл.гласник РС број 
77/2015), утврђено је да нису обележени државни путеви у складу са Уредбом о 
категоризацији државних путева (“Сл гласник РС”, број 105/13 и 119/13), са приказом 
трасе инсталација; 

- Увидом у прилог 10. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објекта (Сл.гласник РС број 
77/2015, утврђено је да се постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу, 
државног пута 1 и 2 реда, обрађује на ситуационом приказу подручја на орто фото 
подлози са приказаним државним путевима, а у конкретном случају подносилац захтева 
није поступио на прописан начин.  
 
 

Надаље, разматрањем поднетог захтева, овај орган је утврдио следеће: 
- Као доказ о плаћеној административној такси за подношење предметног захтева, 

подносилац је доставио налог за пренос.  Упутством – формати електронских докумената 
и њихово достављање у ЦЕОП- у, наведени су као докази о извршеним плаћањима 
уплатница, односно електронски извод. На основу наведеног, произилази да у 
конкретном случају није достављен валидан доказ о плаћеној административној такси, 

- Као доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских 
услова, подносилац је доставио налог за пренос.  Упутством – формати електронских 
докумената и њихово достављање у ЦЕОП- у, наведени су као докази о извршеним 
плаћањима уплатница, односно електронски извод. На основу наведеног, произилази да 
у конкретном случају није достављен валидан доказ о плаћеној накнади за вођење 
централне евиденције, 
 

 
Подносилац захтева може у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 
дана од дана његовог објављивања на интернет страници Надлежног органа да поднесе 
усаглашени захтев и отклони све напред наведене утврђене недостатке, у складу са чланом 
8ђ. Закона о планирању и изградњи. 

 



По основу изложеног, а применом одредби члана 58. Закона о општем управном поступку, 
члана 8ђ Закона о планирању и изградњи и члана 8. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем, одлучено је као у диспозитиву овог Закључка. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се изјавити приговор Општиском 
већу Општине Бач у року од 3 дана од дана достављања овог закључка. Приговор се таксира 
са 440,00 динара Републичке административне таксе. 
 
 

 
Доставити: 
1. Подносиоцу захтева 
2. Архиви 

 
 
  Предмет обрадио  
  Технички референт, Недељко Батиница, дипл инг грађевине 
 

 
 
Начелник Општинске управе, Небојша Војновић,дипл. правник 

 
 

 
                                                                                               

                                                                                                      
                                                                                                        


