
             

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА РАЧА 

- Општинска управа општине Рача -  

Број: ROP-RAC-21671-ISAW-1/2016 

Инт. број: 351-617/2016-IV-01-2 

Дана: 31.08.2016. године 

 Р А Ч А 

 

               Општинска управа општине Рача, Служба за урбанизам, изградњу и инспекцијски надзор, на 

основу члана 8ђ. и 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 

64/10 - одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 98/13 - одлука УС 

РС, 132/14 и 145/14), а према чл. 28. - 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15), и члана 192. Закона о општем управном поступку 

(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и „Сл. гласник РС“, бр. 18/16), 

решавајући по захтеву ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД из 

Београда, ул. Таковска бр. 2, Извршна јединица Крагујевац, ул. Краља Петра I бр. 28, МБ: 17162543, 

ПИБ: 100002887, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

               ОДОБРАВА СЕ инвеститору, ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ 

СРБИЈА“ АД из Београда, ул. Таковска бр. 2, Извршна јединица Крагујевац, ул. Краља Петра I бр. 28, 

МБ: 17162543, ПИБ: 100002887, извођење радова на реконструкцији и доградњи приступне ТК мреже 

(бакар и оптика) на подручју насеља Сараново на кп. бр. 2066/1, 4672, 1580/2, 4664, 1847/2, 4656/1, 

4768/2 и 4712 све у КО Сараново и постављање мини ИПАН уређаја Сараново 1 и 2 на кп бр. 4670 и 

4708 КО Сараново, категорија објекта „Г“, класификациона ознака 222431, у свему према идејном 

пројекту и локацијским условима број 353-37/2015-IV-03-1 од 14.12.2015. године. 

               Идејни пројекат за реконструкцију и доградњу објекта приступне ТК мреже број  R4-24/2015 

од  23.02.2016. године, а који се састоји од главне свеске и  идејног пројекта телекомуникационих и 

сигналних инсталација оба заведена под број R4-24 oд 23.02.2016. године, на основу кога се издаје 

ово решење за извођење радова, израдило је Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., 

Београд, ул. Таковска број 2, Извршна јединица Крагујевац, ул. Краља Петра I бр. 28, чији је главни 

пројектант Слађана М. Тошић, дипл.инж.ел., са лиценцом број 353 Г734 08, чини саставни део овог 

решења. 

               Процењена предрачунска вредност радова према пројекту је 3.157.511,93 динара без пдв-а. 

               Допринос за уређење грађевинског земљишта се не обрачунава, сходно одредбама чл. 97. 

Закона о планирању и изградњи. 

               Ово одобрење престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно са извођењем 

радова, у року од две године од дана правноснажности решења којим је издато одобрење. 



              Инвеститор је дужан да поднесе пријаву радова органу који је издао одобрење најкасније 

осам дана пре почетка извођења радова, у складу са чл. 148. Закона о планирању и изградњи. 

 

                                                                      О б р а з л о ж е њ е 

 

             Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. , Београд , ул. Таковска  бр. 2, Извршна 

јединица Крагујевац, ул. Краља Петра I бр. 28 (MБ: 17162543, ПИБ: 100002887), поднело је захтев 

овом органу број ROP-RAC-21671-ISAW-1/2016 дана 29.08.2016. године, за издавање решења о 

одобрењу извођења радова, ближе описаних у диспозитиву овог решења, у складу са чланом 145. 

Закона о планирању и изградњи. 

Уз захтев за издавање решења, подносилац је приложио: 

 Идејни пројекат за реконструкцију и доградњу објекта приступне ТК мреже бр. R4-

24 oд 23.02.2016. године, израђен од стране Предузећа за телекомуникације 

„Телеком Србија“ а.д. Београд, ИЈ Крагујевац,  ул. Краља Петра I бр. 28, чији је 

главни пројектант Слађана М. Тошић, дипл.инж.ел., са лиценцом број 353 Г734 08, 

који се састоји: 

- 0. -  главне свеске и 

- 5. -  идејни пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, 

 Одлуку Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београда, ул. 

Таковска бр. 2 за подношење захтева бр. 6586/1-2016 од 11.01.2016. године, 

 Одлуку Општинског већа општине Рача бр. 021-180/2016-II-01 од 11.07.2016. 

године, 

 Сагласност ЈП ,,Дирекција за изградњу општине Рача“ бр. 170 од 04.07.2016. 

године, 

 Сагласност Месне заједнице Сараново за полагање и приступ одржавању ТК 

каблова оверена код Општинске управе општине Рача бр. 2799 од 25.05.2016. 

године, 

 Локацијске услове бр. 353-37/2015-IV-03-1 од 14.12.2015. године,  

 Решење о одобрењу за употребу Општинске управе Рача бр. 354-23/2002-01 од 

09.07.2002. године и 

 Доказ о уплати административних такси и доказ о уплаћеној накнади за ЦЕОП - 

издавање решења по члану 145. 

              Према изјави потписаној и овереној од стране главног пројектанта, а која чини саставни део 

пројектне документације, стоји да су делови Идејног пројекта међусобно усаглашени, да подаци у 

главној свесци одговарају садржини пројекта и да су у пројекту приложени одговарајући елаборати и 

студије. 

              Увидом у приложену документацију уз захтев, утврђено је да су испуњени формални услови 

за поступање по захтеву, у смислу члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем. 

             На основу напред наведеног, а сходно члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

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

- одлука УС РС, 98/13 - одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 29. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15), одлучено је 

као у диспозитиву овог решења. 

 

 



 

Упутство о правном средству: Против овог Решења допуштена је жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Шумадијски управни округ у Крагујевцу, ул. Саве 

Ковачевића број 7, у року од 8 дана од дана пријема решења, а преко овог органа. Жалба се таксира са 

440,00 динара на име републичке административне таксе и уплаћује на жиро рачун број 840-

742221843-57, модел 97, позив на број 34-086. 

ДОСТАВИТИ: 

1. Подносиоцу захтева, 2. Грађевинској инспекцији, 3. Архиви. 

 

Обрадила:  Мирјана Гајић                                                                               

                                                                                                                                     ШЕФ ОДЕЉЕЊА 

                                                                                                                                   Драгана Антонијевић 


