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Б л а ц е 

  

 
Општинска управа Општине Блаце, решавајући по захтеву „Vip Mobile“ д.о.о. Београд,  ул. 

Омладинских бригада бр. 21, Београд, поднетог преко пуномоћника „Telelink“ д.о.о. Београд, ул. Омладинских 

бригада бр. 88б, за издавање локацијских услова за изградњу Радио базне станице мобилне телефоније( РБС 

локација „NI4065_02 PK_Blace_brdo“) на КП 3203/2, КО Блаце, на основу чл. 53а. и 8ђ. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 98/13, 

132/14 и 145/14), а у вези са чл. 8. став 2. и 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16), члана 30. Уредбе о локацијским 

условима(„Службени гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15) и чл. 210. Закона о општем управном поступку 

(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и (''Службени гласник РС'' бр.30/10), донела је дана 23.03.2017. 

године: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ се као непотпун захтев „Vip Mobile“ д.о.о. Београд,  ул. Омладинских бригада бр. 21, 

Београд, поднетог преко пуномоћника „Telelink“ д.о.о. Београд, ул. Омладинских бригада бр. 88б, за издавање 

локацијских услова за изградњу Радио базне станице мобилне телефоније( РБС локација „NI4065_02 

PK_Blace_brdo“), на КП 3203/2, КО Блаце (категорије Г, класификациони број 221300), због недостатака у 

садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова и то: 

 

1. Министарство одбране-Сектор за материјалне ресурсе-Управа за инфраструктуру, у поступку издавања 

услова за пројектовање објекта из надлежности Министарства одбране у погледу потреба одбране доставило 

је обавештење да пројектну документацију достављену уз захтев за издавање локацијских услова потребно 

допунити са: „Радним фреквенцијама за радио-релејну везу која је планирана за постављање на 

релацији РБС локација NI4065_02 PK_Blace_brdo“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„Vip Mobile“ д.о.о. Београд,  ул. Омладинских бригада бр. 21, поднео  је Општинској управи Општине 

Блаце - Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове, преко 

пуномоћника „Telelink“ д.о.о. Београд, ул. Омладинских бригада бр. 88б, поднео је усаглашени захтев за 

издавање локацијских услова за изградњу Радио базне станице мобилне телефоније (РБС локација „NI4065_02 

PK_Blace_brdo“), на КП 3203/2, КО Блаце (категорије Г, класификациони број 221300), због недостатака у 

садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова и то: 

 

1. Министарство одбране-Сектор за материјалне ресурсе-Управа за инфраструктуру, у поступку издавања 

услова за пројектовање објекта из надлежности Министарства одбране у погледу потреба одбране доставило 

је обавештење да пројектну документацију достављену уз захтев за издавање локацијских услова потребно 

допунити са: „Радним фреквенцијама за радио-релејну везу која је планирана за постављање на 

релацији РБС локација NI4065_02 PK_Blace_brdo“. 

 

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 накнаде наведених у члану 6. став 2. тачка 2) Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16). 

Ако уз усаглашени захтев из  члана 8. став 6. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16),  подносилац достави измењен 

документ у односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по том 

измењеном документу. 

Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, комунално стамбене 

и имовинско правне послове  

 



Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за одбацивање 

захтева, подносилац не може поново користити право из члана 8. став 6. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16). 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка, подносилац захтева, може изјавити 

приговор Општинском већу Општине Блаце, преко ове Службе, у року од 3 дана од дана пријема истог. 

 

 

Обрадио:                                                                                                      НАЧЕЛНИК 

Сарадник                                                                                             ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

за грађевинарство                                                                                  Зоран Милутиновић 

Дејан Кнежевић, грађ.инж.  


