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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД  СОМБОР 
ГРАДСКА  УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

Број: ROP-SOM-2693-LOC-1/2019 
Инт.број: 353-38/2019-V 

Дана: 14.02.2019.год. 
С о м б о р 

 
                      

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора, 
поступајући по захтеву Убовић Синише из Новог Сада, законски заступник „Кабелнет“ доо Нови Сад, које 
по пуномоћи прeдставља инвеститора „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска 2, за издавања локацијских 
услова, на основу члана 8ђ и 53а став 5. у вези са чланом 134. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС и 50/13- одлука УС, 
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018), члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објеката („Сл.гласник РС“, број 72/2018), члана 12. и 21. Одлуке о Организацији Градске управе 
Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", број 27/2016), члана 146. Закона о општем управном поступку 
("Сл.гласник РС", број 18/2016) и по овлашћењу Начелника Градске управе Града Сомбора број 031-
99/2017-VI/01 од 29.08.2017.године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К  

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска 2, за издавање 
Локацијских услова за проширење телекомуникационе инфраструктуре на подручју кластера 3-
Центар Сомбор на катастарским парцелама број 10142, 10222, 6238, 6277, 10216, 10217, 6125, 3458, 10143, 
10144, 6069, 6070/1, 6072/1, 6072/4, 6066/2, 6071/1, 6065, 6073/1, 3507, 3520, 10171, 10159, 10145, 10146, 
3776/3, 3900, 6038, 6008, 10223, 10297/1, 10227, 10226, 10279, 10212, 10215, 10214, 10213, 6000, 6001/1, 
6001/2, 6007, 5877, 3928, 5880, 5875, 3934, 3946, 4117, 4143, 4173, 4204, 10185, 10167, 10164, 3842, 10160, 
10190, 10191, 10192, 4246/1, 4274, 4285, 10193, 10194, 4749, 4563, 4562, 4405, 10210, 10211, 10230, 5859/1, 
10253, 10229, 10228, 7552, 10269, 7554, 7555/1, 10233, 10235, 10200/1, 10266, 10265, 7504/10, 10231, 7560/1, 
10232, 10234, 10236, 7755, 10206, 10267, 10271, 10270, 10274, 8303, 8256, 10276, 8242, 10275, 10277, 7236, 
10278 К.О.Сомбор-1, због недостатака у садржини достављеног идејног решења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Убовић Синиша из Новог Сада, законски заступник „Кабелнет“ доо Нови Сад, које по пуномоћи 
заступа инвеститора „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска број 2, поднеo је  кроз ЦИС овом органу дана 
08.02.2019.године, захтев за издавање локацијских услова за проширење телекомуникационе 
инфраструктуре на подручју кластера 3-Центар Сомбор на катастарским парцелама број 10142, 10222, 6238, 
6277, 10216, 10217, 6125, 3458, 10143, 10144, 6069, 6070/1, 6072/1, 6072/4, 6066/2, 6071/1, 6065, 6073/1, 
3507, 3520, 10171, 10159, 10145, 10146, 3776/3, 3900, 6038, 6008, 10223, 10297/1, 10227, 10226, 10279, 10212, 
10215, 10214, 10213, 6000, 6001/1, 6001/2, 6007, 5877, 3928, 5880, 5875, 3934, 3946, 4117, 4143, 4173, 4204, 
10185, 10167, 10164, 3842, 10160, 10190, 10191, 10192, 4246/1, 4274, 4285, 10193, 10194, 4749, 4563, 4562, 
4405, 10210, 10211, 10230, 5859/1, 10253, 10229, 10228, 7552, 10269, 7554, 7555/1, 10233, 10235, 10200/1, 
10266, 10265, 7504/10, 10231, 7560/1, 10232, 10234, 10236, 7755, 10206, 10267, 10271, 10270, 10274, 8303, 
8256, 10276, 8242, 10275, 10277, 7236, 10278 К.О.Сомбор-1, заведен под бројем ROP-SOM-2693-LOC-
1/2019 и интерним брoјем 353-38/2019-V. 
 

 Уз захтев су приложени електрионски документи (у .dwg и .pdf формату) настали дигитализацијом 
изворног документа, потписани квалификованим електронским потписом пуномоћника, и то: 
 Елаборат геодетских радова-снимање и израда попречних профила, предмет број 388-2018 од 
31.12.2018.године, израђен од стране Ортачко друштво „ГЕОС“ Сомбор, Венац В.Р.Путника бр.1; 
 Елаборат геодетских радова-снимање и израда попречних профила, предмет број 388-2018 од 
31.12.2018.године, израђен од стране Ортачко друштво „ГЕОС“ Сомбор, Венац В.Р.Путника бр.1; 
 Катастаско-топографски план ул.Матије Гупца, израђен од стране Ортачко друштво „ГЕОС“ Сомбор, 
Венац В.Р.Путника бр.1; 
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 Катастаско-топографски план ул.Апатински пут, израђен од стране Ортачко друштво „ГЕОС“ Сомбор, 
Венац В.Р.Путника бр.1; 
 Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара; 
 Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 3.950,00 динара; 
 Сагласност бр.275 од 27.12.2018.године од стране Божидарке Костић директора ПП Сомбор д.о.о.; 
 Прилог 10-идејно решење за објекат са прикључењем на јавни пут израђено од стране Кабелнет“ доо 
Нови Сад, улица Стефана Првовенчаног 1, број 03/18 од фебруара 2019.године, одговорни пројектант 
Никола Пешовић дип.инж.ел. (лиценца број 353 Н958 15); 
 Попис предметних парцела које су обухваћене проширењем телекомуникационе инфраструктуре на 
подручју кластера 3;  
 Пуномоћ којом инвеститор „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска 2, овлашћује привредно друштво 
„Кабелнет“ доо Нови Сад, да у име инвеститора подноси захтеве за прибављање дозвола; 
 Идејно – 0 главна свеска и 5 пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, израђено од 
стране Кабелнет“доо Нови Сад, улица Стефана Првовенчаног 1, број техничке документације П2-03/18/0 
од децембра 2018.године и 03/18 од фебруара 2019.године, главни пројектант Никола Пешовић 
дип.инж.ел. (лиценца број 353 Н958 15). 

 

Чланом 53а став 6. Закона о планирању и изградњи прописано је да се уз захтев за издавање 
локацијских услова подноси идејно решење будућег објекта, односно дела објекта (скица, цртеж, графички 
приказ и сл.). 

 

Чланом 6. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
прописано је да се поступак за издавање локацијских услова покреће се подношењем захтева надлежном 
органу кроз ЦИС. Уз захтев се прилаже: 1) идејно решење, израђено у складу са правилником којим се 
уређује садржина техничке документације; 2) доказ о плаћеној административној такси за подношење 
захтева и накнади за Централну евиденцију. 

 

Чланом 7. наведеног Правилника, прописано је да по пријему захтева за издавање локацијских услова 
надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава 
да ли је: 1) надлежан за поступање по захтеву; 2) захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све 
прописане податке; 3) уз захтев приложено идејно решење; 4) уз захтев приложен доказ о уплати прописане 
таксе и накнаде. 

 

Чланом 8. став 1. и став  2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем, прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган 
захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога 
за одбацивање, као и да ако идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, 
надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, 
односно разлога за одбацивање. 

 

Чланом 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 
прописано је да се обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу пред 
надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује 
квалификованим електронским потписом. Сва акта која доносе, одосно размењују, надлежни орган и 
имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други 
документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној 
процедури, доствљају се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаном квалификованим 
електронским потписом. Када је прописана овера техничке документације, односно делова техничке 
документације, од стране пројектне организације, као и одговорног, односно главног пројектанта, потписом 
и печатом пројектне организације, односно личне лиценце, електронски документ из става 2. овог члана, 
поред тога што се потписује квалификованим електронским потписом одговорног лица пројектне 
организације, односно одговорног, односно главног пројектанта садржи и дигитализовани печат пројектне 
организације, односно личне лиценце. 

 

Имајући у виду горе наведене прописе, увидом у поднети захтев достављене прилоге, утврђено 
је да идејно решење садржи недостатке, односно да: 

1. Ситуациони план Идејног решења није урађен у складу са Правилником о садржини, начину и 
поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 
(„Сл.гласник РС“, број 72/2018). На ситуационом решењу морају бити јасно видљиве границе и 
бројеви предметних парцела преко којих прелази нова телекомуникациона инфраструктура. 
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2. У приложеној графичкој документацији уз ситуационо решење приложен је само попречни 
пресек рова, без карактеристичних профила кроз улицу са уцртаним и позиционираним бетонским 
стубом за кориснике који се планирају повезати са ваздушном разводном мрежом. 
Графичка документација идејног решења за линијске инфраструктурне објекте садржи поред ситуационог 
плана и следеће графичке прилоге:  
 карактеристичне попречне профиле. 

3. Пројекат (технички опис) ускладити са важећим планским документом. 
На основу техничког описа планираног стања, у делу главне улице и других пешачких зона унутар Венца 
планира се коришћење мини ровова (димензије 0,4х0,4 метра). 
Према Плану детаљне регулације централен зоне-„Венац“ у Сомбору, тачка 3.6.Правила за изградњу 
мреже и објеката телекомуникационе инфраструктуре, дубина полагања ТТ и КДС каблова треба да је 
најмање 0,8m. Приликом дефинисања положаја оптичког кабла (димензије рова) потребно је испоштовати 
горе наведена правила. 

 

 На основу горе изложеног, имајући у виду да за поступање по захтеву нису испуњени формални 
услови, овај орган је сагласно члана 8. став 1. и став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), донео закључак 
којим се одбацује предметни захтев за проширење телекомуникационе инфраструктуре на подручју 
кластера 3-Центар Сомбор на катастарским парцелама број 10142, 10222, 6238, 6277, 10216, 10217, 6125, 
3458, 10143, 10144, 6069, 6070/1, 6072/1, 6072/4, 6066/2, 6071/1, 6065, 6073/1, 3507, 3520, 10171, 10159, 
10145, 10146, 3776/3, 3900, 6038, 6008, 10223, 10297/1, 10227, 10226, 10279, 10212, 10215, 10214, 10213, 
6000, 6001/1, 6001/2, 6007, 5877, 3928, 5880, 5875, 3934, 3946, 4117, 4143, 4173, 4204, 10185, 10167, 10164, 
3842, 10160, 10190, 10191, 10192, 4246/1, 4274, 4285, 10193, 10194, 4749, 4563, 4562, 4405, 10210, 10211, 
10230, 5859/1, 10253, 10229, 10228, 7552, 10269, 7554, 7555/1, 10233, 10235, 10200/1, 10266, 10265, 7504/10, 
10231, 7560/1, 10232, 10234, 10236, 7755, 10206, 10267, 10271, 10270, 10274, 8303, 8256, 10276, 8242, 10275, 
10277, 7236, 10278 К.О.Сомбор-1.    

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог 
објављивања на интернет страници надлежног органа, подносе усаглашени захтев, не доставља већ 
приложену документацију поднету уз захтев који је одбачен. 

 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без 
обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен. 
 

Републичка административна такса по тарифном броју 1. и 171в. Закона о републичким 
административним таксама („Сл.гласник РС“, бр.43/2003, 51/2003-испр.,61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 
54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин.из., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013-усклађени 
дин.изн., 65/2013-др.закон, 57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 
50/2016-усклађени дин.изн. и 61/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018-испр. и 50/2018-усклађени 
дин.изн. и 95/2018) у износу од 3.950,00 динара прописно је наплаћена. 

 

Накнада за  подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони 
систем Централне евиденције за издавање локацијских услова у складу са чланом 27а. тачка 2.  Одлуке о 
накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. 
гласник РС", брoj 119/13, 138/2014, 45/201, 106/15, 32/2016, 60/2016 и 75/2018),  у износу од 2.000,00 
динара, прописно је наплаћена. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити приговор 
градском већу Града Сомбора подсредством централног информационог система (у оквиру дела „Започните 
нови захтев“ потребно одабрати опцију „Остали“ у оквиру које предвиђена и могућност подношење 
приговора), преко Одељење за комуналне послове Градске управе Града Сомбора, у року од три дана од 
дана достављања.  
 

    ДОСТАВИТИ:         
1) Инвеститору                                 
2) Регистратору            
3) Архиви                 ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА, 

   Драгана Репар, дипл.инж.грађ.  


