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Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске
управе Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву Mинистарства трговине, туризма и
телекомуникација РС, ул. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, чији је пуномоћник ПД „SKY
TECHNOLOGIES“ доо xxxxxxx, директор Слободан Лежаја, који је овластио ПД „Шумадија
интелнет“доо xxxxxxx, чији је директор Драган Маринковић за подношење захтева за
издавање локацијских услова, а на основу члана 8., 8а. и 8ђ. Закона о планирању и изградњи
РС („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и члана 8. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број
68/2019), доноси

 

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Mинистарства трговине, туризма и телекомуникација РС, ул.
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, чији је пуномоћник ПД „SKY TECHNOLOGIES“ доо xxxxxx,
директор Слободан Лежаја, који је овластио ПД „Шумадија интелнет“доо xxxxxx, чији је
директор Драган Маринковић за подношење захтева за издавање локацијских услова за
изградњу локалног телекомуникационог вода – припрему следеће генерације
широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, кластер
Владичин Хан, категорије Г, класификационе ознаке 222431 (локални телекомуникациони
водови-100%), дужине рова 7135м и дужине каблова 9220м на кп.бр. 1508, 1507, 2185, 1876,
2026, 2193, 2179, 2148, 2147, 2143, 2141, 2142, 2145, 2144, 2146, 2194, 2195/3, 2196, 1993/2,
1993/3, 2197, 1799, 1795, 1794, 1786, 1844, 1845, 1847, 1848/1 КО Теговиште; 1473/1 КО
Манајле; 2592, 2574/1, 1131/1, 1131/2, 1132, 1134, 1135, 2596/2, 1170/2, 1170/1, 1171/2,
1169/2, 1176/2, 1175/2, 1177/2, 1179/3, 1183/1, 1193/2, 1191/2, 1210/2, 1211/2, 1218/2, 1226/2,
1228/2, 1234/1, 1233/2, 1233/1, 1232/2, 1232/1, 1230, 2596/1, 1401, 1249, 1252, 1282, 1280,
1284, 1312, 1310, 1311, 1314, 1313, 2595, 1400, 1353, 1357, 1359, 1379, 1362, 1363, 1364, 907,
1365, 901, 896, 880, 830, 834, 838, 840, 869, 873/1, 2593, 737, 738, 739, 741, 743, 733, 744, 747,
752, 754, 791, 790, 789, 787, 784, 783, 2594, 2596/1, 2383 КО Дупљане; 2839, 2844, 2845 КО
Ружић, због неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.

 

О б р а з л о ж е њ е

Mинистарство трговине, туризма и телекомуникација РС, ул. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
je поднело дана 17.03.2022.године захтев за издавање локацијских услова за изградњу
локалног телекомуникационог вода – припрему следеће генерације широкопојасне



везе за школе у руралним областима у белим зонама, кластер Владичин Хан, категорије
Г, класификационе ознаке 222431 (локални телекомуникациони водови-100%), дужине рова
7135м и дужине каблова 9220м на кп.бр. 1508, 1507, 2185, 1876, 2026, 2193, 2179, 2148,
2147, 2143, 2141, 2142, 2145, 2144, 2146, 2194, 2195/3, 2196, 1993/2, 1993/3, 2197, 1799, 1795,
1794, 1786, 1844, 1845, 1847, 1848/1 КО Теговиште; 1473/1 КО Манајле; 2592, 2574/1,
1131/1, 1131/2, 1132, 1134, 1135, 2596/2, 1170/2, 1170/1, 1171/2, 1169/2, 1176/2, 1175/2, 1177/2,
1179/3, 1183/1, 1193/2, 1191/2, 1210/2, 1211/2, 1218/2, 1226/2, 1228/2, 1234/1, 1233/2, 1233/1,
1232/2, 1232/1, 1230, 2596/1, 1401, 1249, 1252, 1282, 1280, 1284, 1312, 1310, 1311, 1314, 1313,
2595, 1400, 1353, 1357, 1359, 1379, 1362, 1363, 1364, 907, 1365, 901, 896, 880, 830, 834, 838,
840, 869, 873/1, 2593, 737, 738, 739, 741, 743, 733, 744, 747, 752, 754, 791, 790, 789, 787, 784,
783, 2594, 2596/1, 2383 КО Дупљане; 2839, 2844, 2845 КО Ружић.

На основу приспеле докуменатције утврђено је да подносилац захтева није приложио
потребну документацију прописану Законом и подзаконским актима, односно није
приложио следећу документацију:

Идејно решење, израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења техничке контроле документације према класи и намени
објекта („Службени гласник РС“, број 73/2019),

Увидом у одговор имаоца јавних овлашћења ЈП „Путеви Србије“ а по захтеву за издавање
услова, одговор бр. ЉНП 154 од 08.04.2022.године обзиром да се ради о постављању
инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута, дефинисано је
следеће:

Уз захтев је неопходно 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“, број 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 105/13 и
119/13), 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,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 (“Сл. Гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и и 93/15).
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.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања закључка на интернет
страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке,
надлежни орган ће поступати по том измењеном-усаглашеном захтеву, у противном, овај
закључак остаје на снази, па је Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и
грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, на основу члана 8ђ. Закона
о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010,
24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и члана 8.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, број 68/2019), донело одлуку као у диспозитиву овог закључка.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор
Општинском већу Општине Владичин Хан у року од три дана од дана достављања истог.

РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ КОМУНАЛНЕ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
под e-бројем ROP-HAN-8044-LOC-1/2022, заводни број IV 350-51/2022-03 дана
17.05.2022. године.

 

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК                                      РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

    Милош Јовановић, д.и.а.                               Љиљана Мујагић, дипл.просторни планер
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