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Република Србија 

ОПШТИНА ЖАБАРИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број предмета:ROP-ZAB-21453-CPI-2/2018  

Заводни број: 351-10/2018-02 

02. март 2018.године 

Ж А Б А Р И 

 

 

Група за обједињену процедуру, Одељења за привреду, урбанизам и друштвене 

делатности Oпштинске управе општине Жабари, на основу члана 8ђ, а у вези са чланом 

53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 

64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/202013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 12. став 2. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 

113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 89. став 3. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), поступајући по захтеву за издавање 

грађевинске дозволе за изградњу Оптичког кабла за потребе дистрибутивних делова 

електронске комуникационе мреже на територији општине Жабаљ, на релацији 

Госпођинци-Ђурђево, који је поднело Предузеће „TEAM NET KDS DOO“ из Жабља - 

Чуруг ул. Трг слободе 1, преко пуномоћника Агенције „FLASHING“ из Бачке Паланке 

ул. Војводе Живојина Мишића 138, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу Оптичког 

кабла за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на 

територији општине Жабаљ, на релацији Госпођинци-Ђурђево на к.п.бр. 1582, 1591, 

5768/3, 5111, 5120, 5119, 5101, 5500, 5501, 5508 у К.О. ГОСПОЂИНЦИ и к.п.бр. 5017, 

9473, 9472, 9474, 9475, 9476, 9487, 9469, 9488, 9538, 9554, 1845/30, 1844 у К.О. 

ЂУРЂЕВО, поднет дана 28.02.2018.године број ROP-ZAB-21453-CPI-2/2018, заведен 

под бројем 351-10/2018-02, инвеститору „TEAM NET KDS“ доо из Жабља - Чуруг ул. 

Трг слободе 1, услед несипуњености формалних услова за даље поступање јер није 

надлежана општина Жабари, већ је захтев потребно поднети општини Жабаљ. 

 

Образложење 

 

Предузеће „TEAM NET KDS DOO“ из Жабља - Чуруг ул. Трг слободе 1, преко 

пуномоћника Агенције „FLASHING“ из Бачке Паланке ул. Војводе Живојина Мишића 

138, поднело је захтев електронским путем кроз Централну евиденцију ближе описан у 

дипозитиву, те је уз захтев приложена документација, и то: 

1) овлашћење од 18.07.2017.године, 

2) Пројекат за грађевинску дозволу 0. Главне свеске бр. TK‐743 од  и 1. Пројекта 

трасе телекомуникационе и сигналне инсталације бр. техничке документације 

бр. TK‐743/1 од 22.08.2017.године, који је израдио пројектант Агенције 

„FLASHING“ из Бачке Паланке ул. Војводе Живојина Мишића 138, одговорно 

лице пројектанта и главни пројектант Видоје Вукореп, дипл.инж.ел. бр. лиценца 

353 9096 04, 

3) доказ о уплати накнаде Централну евиденцију у износу 5.000,00 динара од 

27.12.2017.године на рачун 840-29770845-52 модел 97 позив на број 16-

51348400, 
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4) доказ о уплати републичке административне таксе у износу 5.400,00 динара од 

26.12.2017.године рачун 840-742221843-57 модел 97 позив број 48-243, 

5) уговор о конституисању права службености пролаза закључен између 

„Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.из Београда и „TEAM NET KDS“доо из 

Жабаљ- Чуруг од19.02.2018.године, 

6) уговор о установљавања права службености пролаза закључен између ЈВП 

„ВОДЕ ВОЈВОИНЕ“ из Новог Сада, ВД „Шајкаша“д.о.о. из Новог Сада и 

„TEAM NET KDS“доо из Жабаљ- Чуруг од 25.10.2017.године, 

7) Извод из пројекат за грађевинску дозволу  од јула 2017.године, који је израдио 

пројектант Агенције „FLASHING“ из Бачке Паланке ул. Војводе Живојина 

Мишића 138, одговорно лице пројектанта и главни пројектант Видоје Вукореп, 

дипл.инж.ел. бр. лиценца 353 9096 04, 

8) Локацијски услови Општинске управе општине Жабаљ број предмета: ROP-

ZAL-21453-LOC-1/2017, заводни број: 353-66/2017-III-01 од 18.08.2017. године, 

9) решење Покрајинског завода за заштиту Споменика културе Петроварадин од 

19.09.207.године, 

10) уговор закључен између ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ из Београд и „TEAM NET 

KDS“доо из Жабаљ- Чуруг од 04.12.2017.године, 

Поступајући по предмету орган је утврдио да није надлежан за поступање по 

захтеву, те да нису испуњени формални услови. 

На основу утврђеног чињениничног стања, орган констатује да захтев не испуњава 

услове за поступање по њему, па је одлучено као у диспозитиву. 

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка, а најкасније 30 

дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе 

нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију поднету 

уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административне таксе за подношење 

захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнада за Централну 

евиденцију, у складу са 18. став 4. Правилником о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС", бр. 113/2015 и 96/2016). 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против овог закључка може се изјавити 

Општинском већу општине Жабари у року од три дана од обавештавања странке о 

решењу. Приговор се предаје овом органу са републичком административном таксом у 

износу од 460,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57 модел 97 позив на број 38-117. 

 

                   КООРДИНАТОР ГРУПЕ 

  

 

             Славиша Здравковић, дипл.грађ.инж. 


