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Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове града Ваљева, 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за 
урбанизам и саобраћај, по поднетом захтеву Предузећa за телекомуникације „Телеком Србија“ 
а.д., Таковска 2, 11000 Београд, за издавање локацијских услова, преко пуномоћника 
''Телефонкабл'' АД, Булевар Краља Александра 219 Београд, на основу члана 8ђ. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14),члана 7. и 8. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС” 
број 113/15), Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС”број 35/15 и 114/15), садржине 
идејног решења предвиђене Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС” број 23/15 и 
77/15) и Правилника о класификацији објеката (“Сл. гласник РС” број 22/15), доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Предузећa за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Таковска 2, 11000 
Београд, за издавање локацијских услова за изградњу ТК инфраструктурe на релацији АТЦ Гола 
Глава – АТЦ Памбуковица, Фаза 1: деоница АТЦ Гола Глава –НЛ1, на кат. парцели број: 672, 674, 
676/2, 676/1, 678/1 и 678/2 КО Гола Глава, преко пуномоћника ''Телефонкабл'' АД, Булевар Краља 
Александра 219 Београд, због следећих формалних недостатака: 

 достављено пуномоћје није потписано квалификованим електронским потписом 

 уз захтев за издавање локацијских услова за градњу комуналне инфраструктуре у 
регулацији постојеће саобраћајнице није достављен геодетски снимак постојећег стања на 
катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући 
регистар у складу са Законом. 

 
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана 
његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и 
отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, 
нити поново 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 
прописане таксе односно накнаде. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Предузећe за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Таковска 2, 11000 Београд, поднело је 
захтев за издавање локацијских услова за изградњу ТК инфраструктурe на релацији АТЦ Гола 
Глава – АТЦ Памбуковица, Фаза 1: деоница АТЦ Гола Глава –НЛ1, на кат. парцели број: 672, 674, 
676/2, 676/1, 678/1 и 678/2 КО Гола Глава , преко пуномоћника ''Телефонкабл'' АД, Булевар Краља 
Александра 219. 
 
Уз захтев је приложено идејно решење изградње ТК инфраструктурe на релацији АТЦ Гола Глава 
– АТЦ Памбуковица, Фаза 1: деоница АТЦ Гола Глава –НЛ1, на кат. парцели број: 672, 674, 676/2, 
676/1, 678/1 и 678/2 КО Гола Глава, израђено од стране ''Телефонкабл'' АД, Булевар Краља 
Александра 219 Београд, главни пројектант Драгољуб Тошовић, дипл.инж, лиценца бр. 311 1783 



03, доказ о плаћеној прописаној такси и накнади за издавање локацијских услова, копију 
овлашћења (пуномоћја) које није потписано квалификованим електронским потписом, овлашћење 
за Милановић Ирену, дипл .инж. од ''Телефонкабл'' АД, Булевар Краља Александра 219 Београд, и 
извод из АПР-а за ''Телефонкабл'' АД, Булевар Краља Александра 219 Београд. 
 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС” број 23/15 и 77/15) прописано је: 

Члан 3. 
Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред 

надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се 
потписује квалификованим електронским потписом. 

Сва акта која доносе, односно 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, достављају се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаном 
квалификованим електронским потписом. 

Изузетно од става 2. овог члана, техничка документација се доставља и у dwg или dwf 
формату, без обавезе дигиталног потписивања. 

Члан 6. 
Поступак за издавање локацијских услова покреће се подношењем захтева надлежном органу 

кроз ЦИС. 
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и: 
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. 
Уз захтев за издавање локацијских услова за градњу комуналне инфраструктуре у регулацији 

постојеће саобраћајнице подноси се и геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, 
израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар у складу са Законом. 

Плаћање осталих накнада у обједињеној процедури спроводи се у складу са уредбом којом се 
ближе уређује поступак издавања локацијских услова. 
 
Чланом 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(“Сл. гласник РС” број 113/15), предвиђено је да надлежни орган проверава испуњеност 
формалних услова за поступање и ако нису испуњени формални услови за даље поступање за 
издавање локацијских услова, захтев одбацује закључком, уз навођење свих недостатака, односно 
разлога за одбацивање. 
 
Поступајући у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем, донет је закључак као у диспозитиву. 
 
Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу града Ваљева, 
преко овог Одељења у року од три дана од дана достављања. 
 
Закључак донет у Градској управи за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 
града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, 
Одсек за урбанизам и саобраћај, Broj: ROP-VAL-7641-LOC-1/2016, број: 350-124/2016-07, дана 
04.05.2016. год. 

 
ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА 

                                                                                                                                     ГРАДСКЕ УПРАВЕ                                                       
                                                                                                                               ШЕФ 

Одсека за урбанизам и саобраћај 
Светислав Петровић 

 
 



 

  


