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Уб 

 

Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове Општинске управе 

Општине Уб, решавајући по захтеву Предузеће за телекомуникације „Вип мобиле д.о.о.“ Милутина 

Миланковића 1ж, 11070 Београд, поднетог преко пуномоћника Шумадија ИнтелНет д.о.о., улица Душана 

Радовића број 11, Београд за издавање решења о одобрењу извођења радова за изградњу базне станице на 

к.п.бр. 1794 К.О. Паљуви, на основу 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС” бр. 72/2009, 

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, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), члана 16.-18. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл.гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 3., 4. и 5. 

Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова......(„Слуужбени гласник РС“, број 2/2019) и 

члана 146. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), доноси: 

                                             

З А К Љ У Ч А К 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Предузећа за телекомуникације „Вип мобиле д.о.о.“ Милутина 

Миланковића 1ж, 11070 Београд, поднетог преко пуномоћника Шумадија ИнтелНет д.о.о., улица Душана 

Радовића број 11, Београд, за издавање решења о одобрењу извођења радова за изградњу базне 

станице„BA1298_01 VA_Paljuvi“ на к.п.бр. 1794 К.О. Паљуви, јер нису испуњени услови из члана 17. 

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

113/2015, 96/2016 и 120/2017). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предузеће за телекомуникације „Вип мобиле д.о.о.“ Милутина Миланковића 1ж, 11070 Београд, поднетог 

преко пуномоћника Шумадија ИнтелНет д.о.о., улица Душана Радовића број 11, Београд, дана 15.08.2019. 

године, поднело је захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова за изградњу базне станице на 

к.п.бр. 1794 К.О. Паљуви. 

Уз захтев је достављена следећа документација: 

1. Идејни пројекат за изградњу базне станице „BA1298_01 VA_Paljuvi“, урађен од стране пројектанта 

Шумадија ИнтелНет д.о.о., улица Душана Радовића број 11, Београд, број техничке документације 02-

08/19/ИДП од августа 2019. године, главни пројектант је Драган Маринковић, дипл.инж.грађ., који поседује 

лиценцу број 310 Г285 08; 

2. Доказ о уплати републичке административне таксе и таксе за вођење централне евиденције. 

3. Уговор о закупу инвеститора и власника предметне парцеле 

4. Сагласности сувласника предметне парцеле 

5. Решење Општинске управе Уб, одељења за делатности установа и заштиту животне средине, којим се 

утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину 

6. Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора 

  

Одредбом члана 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл.гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), прописано је да по пријему захтева за издавање 

грађевинске дозволе, надлежни орган проверава и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је 

саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима. 

Провером испуњености формалних услова за поступање по захтеву на основу члана 17. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 

120/2017), утврђено је да инвеститор, односно овлашћени подносилац захтева, није повезао предмет у 

систему ЦИС, централној евиденцији обједињених процедура, са издатим локацијским условима ROP-UB-



8849-LOC-1/2019 дана 25.06.2019. године, а који су издати за изградњу предметног објекта. 

Поступајући у складу са напред наведеним члановима Правилника, а на основу увида у поднети захтев и 

приложену документацију ово Одељење се упустио у проверу испуњености формалних услова и утврдио 

следеће чињенично стање: 

- Потребно је да инвеститор поднесе усаглашени захтев за издавање решења о одобрењу извођења 

радова и да исти повеже у ЦИС-у са локацијским  условима  ROP-UB-8849-LOC-1/2019 

издатим дана 25.06.2019. године од стране овог органа. 

 

Сходно члану 18., став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл.гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), подносилац захтева у року од 10 дана од 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 се документација поднета уз 

захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса.  

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе 

достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе за 

подношење захтева и накнада.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка није дозвољена жалба, нити се може 

покренути управни спор, члан 146. ЗУП-а („Сл. гласник РС“, бр. 18/16). 

 

                                                                             

     ОБРАЂИВАЧ:  Милица Ранковић 

                                         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                                                                               Милена Ђокић, дипл.пр.пл.  


