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Одељење за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и 

послове јавних набавки, Одсек за примену обједињене процедуре, решавајући по захтеву 

поднетом путем ЦЕОП система, предузећа „Телеком Србија“ а.д. Београд за издавање Решења 

којим се одобрава извођење радова на изградњи и реконструкцији телекомуникацине 

мреже у К.О. Подгорац (2.), а на основу чл. 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 

50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и чл. 29. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 

96/2016) доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
         ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-BOL-36086-ISAW-1/2017 од 17.11.2017. године (интерни 

број: 351-1550/2017-III-02) поднет путем ЦЕОП система, за издавање Решења којим се 

одобрава извођење радова на изградњи и реконструкцији телекомуникацине мреже на К.П. 

бр. 11448, 11449, 11466, 11467/1, 11468, 11471, 11472/1, 11474, 11475, 11476/2, 2093, 2110, 2305, 

2306, 2334, 2562, 2587, 2623, 2677, 2774, 2781, 2961/1, 2980, 2917, 3026, 3049, 3178, 3215, 3339, 

3449 и 3516/2 К.О. Подгорац (2.), предузећа „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 

2 (МБ:17162543, ПИБ:100002887), као НЕПОТПУН, из разлога што није приложена сва 

документација прописана Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима 

донетим на основу Закона. 

 Потребно је приложити писмену сагласност власника свих наведених парцела за 

извођење наведених радова. 

Ако подносилац из става 1. овог закључка у року од 10 (десет) дана од пријема овог 

закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници 

општине Бољевац, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке из става 2. овог 

закључка, не доставља 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. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Милован Стојменовић, дипл.инж. (ЈМБГ:0407957750020), по одлуци предузећа „Телеком 

Србија“ а.д. Београд, поднео је овој Управи захтев бр. ROP-BOL-36086-ISAW-1/2017 (интерни: 

351-1550/2017-III-02) од 17.11.2017. године за издавање Решења којим се одобрава извођење 

радова на изградњи и реконструкцији телекомуникацине мреже на К.П. бр. 11448, 11449, 11466, 

11467/1, 11468, 11471, 11472/1, 11474, 11475, 11476/2, 2093, 2110, 2305, 2306, 2334, 2562, 2587, 

2623, 2677, 2774, 2781, 2961/1, 2980, 2917, 3026, 3049, 3178, 3215, 3339, 3449 и 3516/2 К.О. 

Подгорац (2.). 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

1. Идејни пројекат за изградњу ОК до 4 мИПАН-а и реконструкцију ПМ Боговина на 

подручју села Подгорац бр. 7140-20789/1-2017 од 18.01.2017. године, урађен од стране 

предузећа „Телеком Србија“ а.д. Београд, са одговорним пројектантом Цветановић 

Зораном, дипл.инж.ел. са лиценцом бр. 353 С234 05, који се састоји од главне свеске и 

пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација; 

2. Одлука о овлашћењу предузећа „Телеком Србија“ а.д. бр. 6586/1-2016 од 11.01.2016. 

године, дата Миловану Стојменовићу; 

3. Информација о локацији бр. 350-106/2016-III-02 од 23.08.2016. године издата од 

стране ОУ Општине Бољевац; 

4. Одобрење о заузимању јавне површине на КП бр. 3026, 11468, 2917 и 2677 КО 

Подгорац (2.), бр. 345-11/2016-III-01 од 04.11.2016. године издато од стране Општине 

Бољевац; 

5. Извод из листа непокретности број 542, 540 и 539 Подгорац (2.) бр. 952-1/2016-986 од 

30.08.2016. године, издат од стране РГЗ, Службе за катастар непокретности Бољевац; 

6. Сагласност за пројетковање и прикључење издата од стране ЈКП „УСЛУГА“ Бољевац 

бр. 573 од 23.08.2016. године; 

7. Сагласност за пројетковање и прикључење издата од стране ЈП 

„ЕЛЕКРЕОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, пословница Зајечар, бр. 1 У.020-Е.10.16-3349-45/1-

2016 од 24.08.2016. године; 

8. Мишљење у поступку издавања водних услова бр. 530/2-16 од 03.10.2016. године, 

издато од стране ЈВП „Србијаводе“, радна јединица Неготин; 

9. Услови за пројектовање бр. 953-5264/17-3 од 15.05.2017. године издати од стране ЈП 

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“; 

10. Доказ о уплати таксе за ЦЕОП; 

11. Доказ о уплати републичке административне таксе. 

Увидом у приложену докуметацију утврђено је да нису приложене сагласности власника 

парцела нам којима се изводе предметни радови и то на КП бр. 11448, 11449, 11466, 11467/1, 

11471, 11472/1, 11474, 11475, 11476/2, 2093, 2110, 2305, 2306, 2334, 2562, 2587, 2623, 2774, 2781, 

2961/1, 2980, 3049, 3178, 3215, 3339, 3449 и 3516/2 К.О. Подгорац (2.). 

Чланом 135. став 6. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 

81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-одлука УС, 

98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014), за извођење радова на грађевинском земљишту у 

власништву више лица, уз захтев се као доказ о одговарајућем праву прилаже и оверена 

сагласност тих лица. У складу са наведеним, инвеститор може поднети усаглашен захтев за 

издавање решења којим се одобрава извођење предметних радова.  

Потребно је уз нов усаглашен захтев доставити документацију наведену у ставу 2. овог 

закључка. 

Ако поднослац захтева, предузеће „Телеком Србија“ а.д. Београд, у року од 10 (десет) 
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дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет 

страници општине Бољевац, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке из овог 

закључка, не доставља 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. 

 

На основу напред наведеног и у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 

50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и чл. 29. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 

96/2016), закључено је као у диспозитиву Закључка. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се уложити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Нишавски управни округ у 

Нишу, у року од 8 (осам) дана од дана пријема истог.             

Жалба се подноси преко портала: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/, таксирана са 

460,00 динара републичке административне таксе. 

 

Решење доставити:    

- подносиоцу захтева, 

- Грађевинској инспекцији, 

- Општини Бољевац, 

- ЈКП „Услуга“ Бољевац, 

- ЕПС Дистрибуција Зајечар, 

- ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, 

- ЈВП „Србијаводе“, 

- ЦЕОП систему за објављивање, 

- Архиви Општинске Управе Бољевац.   

                                                                                               

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Нели Ђорђевић 

 


