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 Градска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-

правне и стамбене послове , решавајући по захтеву за издавање решења о одобрењу извођења 
радова подносиоца „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД из Београда, Ул. Таковска бр.2, матични број 

17162543, које у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем заступа 

Мрдаковић-Тодосијевић Маја из Ниша, Ул. Вождова бр.11, ЈМБГ 2004970738528, на основу 

чланова 8ђ. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-
испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука 

УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21), члана 28. став 6. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.68/19) и 
на основу члана 56. став 3. и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 

бр.18/16 и 95/18), доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

  
             ОДБИЈА СЕ захтев „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД из Београда, Ул. Таковска бр.2, 

матични број 17162543, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи 

дела дистрибутивне телекомуникационе мреже (објекат категорије „Г“ и класификационог броја 
222431), у Бору, на кп.бр. 2526/47, 4694, 4691/1, 4695, 2471 и 4665 КО Бор I (полагање 

инсталација у постојећу кабловску канализацију) и кп.бр.4665, 2470, 4666, 1520 КО Бор I и 

кп.бр. 4358 и 4344 КО Бор II (полагање инсталација у ров), услед непостојања одговарајућег 

права на земљишту на коме се изводе радови на ископу рова и полагању инсталација у исти. 
 

 

О б р a з л о ж е њ е 
 

            „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД из Београда, Ул. Таковска бр.2, матични број 17162543, које 

у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем заступа Мрдаковић-

Тодосијевић Маја из Ниша, Ул. Вождова бр.11, ЈМБГ 2004970738528, поднело је захтев за 
издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи дела дистрибутивне 

телекомуникационе мреже (објекат категорије „Г“ и класификационог броја 222431), у Бору, на 

кп.бр. 2526/47, 4694, 4691/1, 4695, 2471 и 4665 КО Бор I (полагање инсталација у постојећу 
кабловску канализацију) и кп.бр.4665, 2470, 4666, 1520 КО Бор I и кп.бр. 4358 и 4344 КО Бор II 

(полагање инсталација у ров), који је заведен под бројем ROP-BOR-20278-ISAW-1/2021 од 30. 

јуна 2021. године (Инт.број 351-2-34/21-III/05). 
 

 Уз захтев за издавање решења, приложени су:  

 

1. Одлука деловодни број 266270/1-2021 од 25.06.2021. године, 
2. докази о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 РСД и уплати републичке 

административне таксе у износу од 5.980,00 РСД, 



3. Идејни пројекат (Главна свеска и Пројекат телекомуникационих инсталација), 

који је израђен од стране „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД из Београда – Регија Ниш – ИЈ Ниш, 
Ул. Вождова бр.11, матични број 17162543, где је главни пројектант Драган Ђорђевић, број 

лиценце 353 4737 03, који чине: 

- 0. Главна свеска бр.Д211-121018/5-2021 и 
- 5. Пројекат телекомуникационих инсталација бр.Д211-121018/6-2021, израђен од 

стране „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД из Београда – Регија Ниш – ИЈ Ниш, Ул. Вождова бр.11, 

матични број 17162543, где је одговорни пројектант Драган Ђорђевић, број лиценце 353 4737 
03,  

4. Уговор о закупу бр.76215/1-02 од 09.10.2002. године, са Анексом бр.5 Уговора о 

закупу бр.319858/1-2015 од 04.09.2015. године, 

5. Технички услови и сагласности надлежних ималаца јавних овлашћења, 
6. Информацију о локацији, која је од стране овог Органа издата под бр.350-

65/2021-III/05 од 19.04.2021. године, 

7. Локацијски услови бр. ROP-BOR-13223-LOC-1/2021 од 15.06.2021. године 
(Инт.бр. 350-2-15/2021-III/05) и 

8. Графичка документација у .dwg формату. 

 
                       Овај Орган је у складу са чл.29. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.68/19), увидом у приложену 

документацију уз поднети захтев, утврдио да: 

 
- је надлежан за издавање решења за које је поднет захтев, 
- је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све неопходне податке,  
- је подносилац захтева лице, које у складу са Законом о планирању и изградњи («Сл. 

гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – 

одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), може бити инвеститор те 

врсте радова, 
- су уз захтев приложени докази о уплати републичке административне таксе и накнаде за 

ЦЕОП, 
 

али да подносилац захтева није приложио доказ о постојању одговарајућег права на земљишту 
на коме се изводе радови на ископу рова и полагању инсталација у исти, односно доказе 

прописане чл.135., односно чл.69. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 

81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – 
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), односно уговоре 

закључене са носиоцима права својине или права коришћења на истим, односно оверене 

сагласности тих носиоца права, односно друге доказе прописане напред наведеним чл.69. 

Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), док се приложени Уговор о закупу бр.76215/1-02 од 

09.10.2002. године и Анекс бр.5 Уговора о закупу бр.319858/1-2015 од 04.09.2015. године не 
могу сматрати исправним доказом о постојању одговарајућег права на земљишту, узевши у 

обзир да нису оверени код надлежног суда Уговор), односно надлежног јавног бележника 

(Анекс бр.5), па је у складу чланом 8ђ. став 3. изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-

испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21) и чланом 28. ставом 6. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник 

РС“, бр.113/15, 96/16 и 120/17), решено као у диспозитиву.  
 

       Напомена: увидом у приложени Идејни пројекат, уочена је неусклађеност текстуалног и 

графичког дела, у делу који се односи на приказ пројектоване трасе предметног објекта. 
 

        ПРАВНА ПОУКА: против овог решења, може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, у року од 8 (осам) дана од дана 

достављања. Жалба се подноси преко овог Органа, кроз систем спровођења обједињене 
процедуре електронским путем, са приложеном републичком административном таксом од 

480,00 динара, на бр.ж.р. 840-742221843-57 (поз.н.бр. 97 17-027). 



 

          Закључак  доставити: подносиоцу захтева и архиви. 

 
Обрађивач: 

Бранислав Милутиновић 

 

 

                                                                                                        НАЧЕЛНИК, 

 

 

 

                                                                                     ________________________________ 

                                                                                                   Драган Јеленковић, 

                                                                                               дипл. просторни планер                                                                                       

 


