
На основу Закона о општем упрвном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 

95/18), члана 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,бр. 72/2009 

- 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, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени гласник 68/19), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Службени 

гласник РС", број 73/19) и Уредбе о локацијским условима („Сл. Гласник бр. 35/15. 

114/15 и 117/17), у поступку по захтеву за издавање грађевинске дозволе за  

телекомуникациони оптички кабл у регулацији државног пута IB реда број 21 на 

територији општине Ариље који је поднео инвеститор SERBIA BROADBAND – српске 

кабловске мреже доо Београд (Вождовац), Булевар Пека Дапчевића број 19, Београд, 

Општинска управа општине Ариље доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора SERBIA BROADBAND – српске кабловске 

мреже доо Београд (Вождовац), Булевар Пека Дапчевића број 19, Београд, за издавање 

грађевинске дозволе за телекомуникациони оптички кабл у регулацији државног пута IB 

реда број 21 на територији општине Ариље кп 251/1, 1416, 144/12, 1417, 1421 КО Ариље, 

кп 1899, 1907 КО Вигоште-Поглед, кп 1510, 1486, 1502, 1508, 1513 КО Богојевићи, кп 

1558, 628, 630, 1577 КО Латвица, кп 2010/2, 2004, 2011, 1854, 1891/1, 1905/2, 1905/1, 

1995/5, 1996, 1998, 2024, 1999, 2000/1, 2025 КО Ступчевићи, кп 6427, 6391, 6428/1, 

6428/2, 6428/3, 576/3, 6428/4, 6382, 6392, 3878/4, 3878/5, 3878/1, 3880/1, 3879/1, 3880/2, 

3883/2, 3884/2, 3885/2, 3886/2, 3886/1, 3893, 3895, 3896, 3898, 3909/3, 3912/2, КО Добраче 

због формалних недостатака: 

- Није достављен доказ о испуњености услова ЈП „Путеви Србије“ број : 

ROP-ARI-25097-LOCH-4-HPAP-12/2020 од  25.11.2020. године – последњи став на 

страни 3 услова који гласи: „На предметну техничку документацију мора се прибавити 

Решење о испуњености издатих услова ЈП "Путеви Србије". 

- Потребно је усагласити приложен Извод из пројекта са Локацијским 

условима у погледу бројева кат.парцела. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Инвеститор SERBIA BROADBAND – српске кабловске мреже доо Београд 

(Вождовац) Булевар Пека Дапчевића број 19, Београд je поднеo захтев за издавање 

грађевинске дозволе за  телекомуникациони оптички кабл у регулацији државног пута 

IB реда број 21 на територији општине Ариље кп 251/1, 1416, 144/12, 1417, 1421 КО 

Ариље, кп 1899, 1907 КО Вигоште-Поглед, кп 1510, 1486, 1502, 1508, 1513 КО 

Богојевићи, кп 1558, 628, 630, 1577 КО Латвица, кп 2010/2, 2004, 2011, 1854, 1891/1, 

1905/2, 1905/1, 1995/5, 1996, 1998, 2024, 1999, 2000/1, 2025 КО Ступчевићи, кп 6427, 

6391, 6428/1, 6428/2, 6428/3, 576/3, 6428/4, 6382, 6392, 3878/4, 3878/5, 3878/1, 3880/1, 

3879/1, 3880/2, 3883/2, 3884/2, 3885/2, 3886/2, 3886/1, 3893, 3895, 3896, 3898, 3909/3, 

3912/2, КО Добраче. 

Захтев је поднет у систем ЦЕОП дана 30.06.2021.год. , број предмета ROP-ARI-

25097-CPI-5/2021 уз који је достављено: 

 

1. Доказ о уплати административне таксе и накнаде; 

2. Пуномоћје за подношење захтева; 

3. Извод из пројекта; 



4. Пројекат за грађевинску дозволу; 

5. Локацијски услови. 

 

Поступајући у складу са чланом 17. Правилника о обједињеној процедури 

електронским путем утврђено је следеће: 

По пријему захтева за издавање грађевинске дозволе надлежни орган је извршио 

проверу испуњености формалних услова за поступање по том захтеву, односно утврдио 

да је: 

1) надлежан за поступање по захтеву; 

2) као подносилац захтева означен инвеститор SERBIA BROADBAND – српске 

кабловске мреже доо Београд (Вождовац);  

3) захтев поднет у прописаној форми и да  садржи све прописане податке; 

4) уз захтев приложена сва документација прописана Законом и подзаконским 

актима донетим на основу Закона; 

5) уз захтев приложен доказ о уплати административних такси и накнаде; 

 

У даљој обради предмета надлежни орган је извршио проверу усклађености 

приложеног извода из пројекта са локацијским условима број предмета: ROP-ARI-25097-

LOCH-4/2020, заводни број LU-45/20 од 18.12.2020.год. и при томе је утврдио следеће: 

У Изводу из пројекта траса која је представљена има мала одступања која се 

разликује од трасе која је представљена у Идејном решењу на основу кога су издати 

Локацијски услови. 

 На прибављеној Копији плана водова где су представљена одступања нема 

евидентираних водова, једино у делу где се мења траса код кат-парцеле 628 КО Латвица 

у чијој је близини евидентиран птт вод. 

 У делу општи подаци о објекту и локацији у табеларном приказу где се наводи 

списак катастарских парцела преко којих је планирана инфраструктура побројана је и 

парцела 3911 КО Добраче, иста није побројана у наслову као ни у локацијским условима.  

Одређена одступања трасе  налазе на самом прелазу из парцеле реке ка или у 

парцелу пута.  

Из тог разлога на предметну техничку документацију мора се прибавити Решење 

о испуњености издатих услова ЈП "Путева Србије". Потребно је да се испоштују сви 

остали услови од имаоца јавних овлашћења који су саставни део Локацијских услова. 

Како је увидом у достављени захтев утврђено да постоје формални недостаци за 

даље поступање Општинска управа општине Ариље је одлучила као у диспозитиву.  

Ако подносилац захтева најкасније 30 дана од дана објављивања овог решења на 

интернет страници Општине Ариље, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све 

недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен нити поново 

плаћа административну таксу и накнаду. 

           ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити приговор Општинском 

већу општине Ариље, у року од 3 дана од дана достављања, непосредно или преко овог 

органа. 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Општинска управа – 

Број предмета ROP-ARI-25097-CPI-5/2021 

Заводни број:  GR-35/21, од 08.07.2021. године   

        

        Начелник општинске управе  

        Горица Петровић 


