РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тужилаштво за организовани
криминал
КТО. бр. 4/13
Београд, 19.11.2014. године
ММ/СА

ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ
БЕОГРАД
На основу члана 43 став 2 тачка 5 у вези члана 331, чл. 332 и чл. 333 Законика о кривичном
поступку а у вези члана 2 став 1 тачка 3 и члана 4 став 1 Закона о организацији и надлежности
државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких
кривичних дела, због постојања оправдане сумње, подижем:
ОПТУЖНИЦУ
Против:
1. ОЛИВЕРА ДУЛИЋА (ЈМБГ 2101975820058), без надимка, од оца Ивана и мајке Наде рођ.
Сладојевић, рођеног 21.01.1975. године у Београду, са пребивалиштем у Суботици Ул. Сомборски
пут бр. 9 и боравиштем у Београду, ул. Цара Николаја бр. 42, држављанина Републике Србије и
Хрватске, по занимању лекар специјалиста ортопед, ожењеног, оца једног малолетног детета,
писменог, са завршеним Медицинским факултетом у Београду, поседује стан у Суботици површине
55 квадрата, у ул.Владимира Назора број 8, апартман површине 19 квадрата у Орахову, општина
Котор, у Црној Гори, неосуђиваног, против њега се не води поступак за друго кривично дело,
народни посланик у Народној скупштини Републике Србије, укинут имунитет на основу Одлуке
Народне скупштине Републике Србије о укидању имунитета народном посланику од 08.10.2012.
године и одобрено вођење кривичног поступка због кривичног дела злоупотреба службеног
положаја и одређивање притвора,
2. НЕБОЈШЕ ЈАЊИЋА (ЈМБГ 1305972820074), без надимка, од оца Симе и мајке Зите рођ.
Писмаревић рођеног 13.05.1972. године у Суботици, са пребивалиштем у Суботици, ул. Јована
Стерије Поповића бр. 29, држављанина Републике Србије, по занимању дипломирани инжењер
архитектуре, ожењен, отац двоје малолетне деце, писменог, са завршеним Архитектонским
факултетом, поседује стан у Суботици површине 89 квадрата, власник путничког моторног возила
марке „Мазда 6“, супруга власник возила „Рено Меган“, неосуђиваног, против кога се пред Вишим
судом Посебно одељење КПо1 бр. 8/14 води поступак због кривичног дела злоупотреба службеног
положаја из члана 359 КЗ и примање мита из члана 367 КЗ, задржаног по решењу МУП-а, УКП-а
Ку. бр.68 од 06.10.2012. године, почев од 06.10.2012. године у 10,15 часова до 07.10.2012. године у
16,10 часова,
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3. ЗОРАНА ДРОБЊАКА (ЈМБГ 0309956782822), без надимка, од оца Животе и мајке
Јелице рођ. Симовић, рођеног 03.09.1956 године у Чачку, са пребивалиштем у Београду, Врачар, ул.
Велимира Теодоровића бр. 3, стан бр. 5, држављанина Републике Србије, по занимању
дипломирани грађевински инжењер, ожењеног, отац двоје малолетне деце, писменог, са завршеним
Грађевинским факултетом – одсек путеви и железнице, поседује стан површине 86 м2 у Београду,
ул. Владимира Тодоровића број 3/5, кућу у Чачку површине 802, ул. Топличка бр. 35, стан на
Златибору површине 50 м2, и плац у околини Чачка, место Пријевор површине 1 хектар и 6м2,
неосуђиваног, против њега се не води поступак за друго кривично дело,

ШТО СУ
У периоду од јула месеца 2009. године, па до јула месеца 2012. године у Београду, у
урачунљивом стању, свесни свог дела и његове забрањености, окр. Оливер Дулић, у својству
службеног лица Министра заштите животне средине и просторног планирања у Влади Републике
Србије, окр. Небојша Јањић у својству службеног лица, помоћника Министра заштите животне
средине и просторног планирања, а окр. Зоран Дробњак, у својству службеног лица, генералног
директора ЈП „Путеви Србије“, у поступку одлучивања поводом захтева за издавање саобраћајнотехничких услова, локацијских дозвола, сагласности и грађевинских дозвола инвеститору „Нуба
инвест“ Д.о.о. Београд за изградњу линијског инфраструктурног објекта – телекомуникационе
мреже – постављања оптичких каблова на државним путевима I и II реда којима управља ЈП
„Путеви Србије“, искористили свој службени положај тако што су:
Окр. Оливер Дулић, након сазнања да стручне службе Министарства животне средине и
просторног планирања, поводом захтева за издавање локацијских дозвола предузећа „Нуба Инвест“
д.о.о. од 23.09.2009. године, за деоницу Батровци – Аеродром Београд, траже да се прибаве и
урбанистичко-технички услови од јавних предузећа „Железнице Србије“, „Телекома“, јавних
водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Војводинаводе“, „Србија гаса“, „Електропривреде
Србије“, „Електромреже Србије“, Војске Србије и других државних органа и јавних предузећа
локалних самоуправа – општина и градова преко чијих територије прелази мрежа оптичких
каблова, усмено наложио окривљеном Небојши Јањићу, помоћнику Министра, да Одељење за
спровођење просторних и урбанистичких планова, Сектора за урбанизам и становање прибави
саобраћајно-техничке услове само од ЈП „Путеви Србије“, а да од државних органа и јавних
предузећа не захтева достављање урбанистичко-техничких услова, све супротно члану 54 и 55
Закона о планирању и изградњи, а потом на састанку одржаном у Министарству животне средине и
просторног планирања поводом дописа директора Сектора за одржавање државних путева I и II
реда у ЈП „Путеви Србије“ Дарка Пешића број 344-3021/09-1 од 14.07.2009. године и број 3443021/09-3 од 28.07.2009. године затражио, а окривљени Зоран Дробњак прихватио и издао
саобраћајно-техничке услове број 344-3021/09-3 од 18.09.2009. године за поменуту деоницу и поред
тога што су у списима предмета „Путева Србије“ недостајале копије планова парцела, изводи из
земљишних књига, поседовни листови, мишљења стручних служби и надзорног органа ЈП „Путеви
Србије“ и геодетски снимци попречних профила пута, а у наставку поступка, након издавања
локацијске дозволе и израде идејног пројекта дописом Службено/2009 од 29.10.2009. године
затражио од окр. Зорана Дробњака да изда коначну сагласност за постављање телекомуникационих
каблова – оптичке мреже на поменутој траси државног пута и поред одбијања Сектора за
одржавање државних путева да то учини, због тога што траса оптичких каблова није постављена на
удаљености од пута у складу са саобраћајно-техничким условима, непостојања урбанистичкотехничких услова напред поменутих јавних предузећа и изводи из земљишних књига и поседовних
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листова за парцеле преко којих пролази мрежа оптичких каблова, окр. Дулић актом Сл/2009 од
13.11.2009. године доставио мишљење број 350-01-01095/2009-07, које је по његовом налогу у
просторијама Министарства, сачинио Радован Грбовић, правни заступник „Нуба Инвест“ д.о.о., а
потписао окр. Небојша Јањић, у коме се износи став Министарства да није неопходно да
инвеститор прибавља извод из земљишних књига и поседовних листова за парцеле на којима се
постављају оптички каблови, обзиром да тим земљиштем управља ЈП „Путеви Србије“, па је окр.
Дробњак, поступајући по наведеном ставу, издао сагласност број 344-4907/09-6 од 25.11.2009.
године, а окр. Оливер Дулић издао грађевинску дозволу број 03-01631/2009-07 од 01.12.2009.
године.
Окр. Небојша Јањић, у напред наведеном својству, прихватио и поступио по налогу окр.
Оливера Дулића и пренео усмени налог Душанки Дедић-Тодоровић, шефу Одсека у Сектору за
урбанизам и становање да Одељење за спровођење просторних и урбанистичких планова, поводом
захтева инвеститора „Нуба Инвест“ за изградњу инфраструктурног објекта, телекомуникационе
мреже – постављање оптичких каблова на деоници Батровци – Аеродром Београд, тражи
саобраћајно-техничке услове само од јавног предузећа „Путеви Србије“, а да од других државних
органа, јавних и јавно-комуналних предузећа не захтева достављање њихових урбанистичкотехничких услова неопходних за издавање локацијске дозволе сходно одредбама члана 54 и 55
Закона о планирању и изградњи, након чега су Душанка Дедић-Тодоровић, шеф Одсека у Сектору
за урбанизам и становање и Љиљана Марић, саветник министра за издавање локацијских дозвола и
информација, сачиниле нацрт локацијске дозволе број 350-01-01095/2009-7 од 16.10.2009. године,
одбијајући да својим потписима овере нацрт локацијске дозволе, коју је и поред тога окривљени
Небојша Јањић потписао, иако је знао да нису прибављени сви потребни урбанистичко-технички
услови, па је на основу издате локацијске дозволе инвеститор наручио израду идејног пројекта, а
окр. Небојша Јањић, као председник Ревизионе комисије Министарства животне средине и
просторног планирања приликом разматрања достављеног идејног пројекта потписао извештај
Комисије о стручној контроли техничке документације број 350-01-01269/2009-07 од 17.11.2009.
године којим се потврђује да је техничка документација – идејни пројекат за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже на деоници Батровци – Аеродром Београд усаглашена са
условима датим у решењу о локацијској дозволи од 16.10.2009. године, чиме је омогућио
инвеститору „Нуба Инвест“ да приступи изради главног пројекта, иако је знао да инвеститор није
прибавио урбанистичко-техничке услове јавно-комуналних и јавних предузећа, а након одбијања
директора Сектора за одржавање државних путева I и II реда ЈП „Путеви Србије“ да изда коначну
сагласност на идејни пројекат поменутог инвеститора, у Кабинету министра присуствовао састанку
окр. Оливера Дулића са правним заступником предузећа „Нуба Инвест“ Д.о.о. Радованом
Грбовићем, на коме је постигнут договор да Радован Грбовић сачини, а окр. Небојша Јањић
потпише мишљење Министарства животне средине и локалне самоуправе број 350-01-01095/200907, да није неопходно да инвеститор прибавља изводе из земљишних књига и поседовне листове и
листве непокретности за парцеле на којима се постављају оптички каблови, обзиром да њима
управља ЈП „Путеви Србије“, што је окр. Јањић и учинио и потписао мишљење број 350-0101095/2009-07 од 13.11.2009. године и ово мишљење окр. Оливер Дулић доставио окр. Зорану
Дробњаку актом број Сл/2009 од 13.11.2009. године, на основу кога је окр. Дробњак издао напред
поменуту коначну сагласност ЈП „Путева Србије“ за деоницу Батровци – Аеродром Београд.
Окр. Зоран Дробњак, у напред наведеном својству, на састанцима одржаним септембра
месеца 2009. године, у Министарству животне средине и просторног планирања са окривљенима
Оливером Дулићем и Небојшом Јањићем, а у присуству Радована Грбовића, заступника
инвеститора „Нуба Инвест“ Д.о.о. Београд, поводом одбијања директора Сектора за одржавање
државних путева I и II реда у ЈП „Путеви Србије“ да изда саобраћајно-техничке услове за изградњу
инфраструктурне мреже – постављање оптичких каблова на путном земљишту на траси пута
Батровци – Аеродром Београд којим управља ЈП „Путеви Србије“ због тога што у списима
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предмета недостају копије планова парцела, изводи из земљишних књига, поседовни листови,
изводи из катастра непокретности, мишљења стручних служби и надзорног органа ЈП „Путеви
Србије“, геодетски снимци попречних профила пута, на захтев окр. Оливера Дулића прихватио и
издао саобраћајно-техничке услове иако је од стране директора Сектора Дарка Пешића усмено
упозорен да нису испуњени прописани услови за њихово издавање, наложио обрађивачу предмета
Данијели Гојић да сачини нацрт саобраћајно-техничких услова, што је она и учинила, а окр.
Дробњак дана 18.09.2009. године донео и својим потписом оверио решење број 344-3021/09-3 и
издао саобраћајно-техничке услове, који су потом коришћени у поступку издавања локацијске
дозволе у Министарству животне средине и просторног планирања, а у наставку поступка, поводом
захтева истог инвеститора за издавање коначне сагласности неопходне за израду главног пројекта и
издавање грађевинске дозволе за изградњу поменутог инфраструктурног објекта, након одбијања
Сектора за одржавање државних путева I и II реда у ЈП „Путеви Србије“ да такву сагласност –
решење издају, јер инсталација оптичких каблова није постављена на целој траси на потребној
удаљености у складу са раније издатим саобраћајно-техничким условима ЈП „Путеви Србије“, у
идејном пројекту недостају услови дргих надлежних јавних предузећа и изводи из земљишних
књига, поседовни листови, изводи из катастра непокретности за катастарске парцеле преко којих се
планира постављање инсталације, па је окр. Зоран Дробњак, након пријема дописа од окр. Оливера
Дулића број Службено/2009 од 13.11.2009. године, који није заведен у електронској књизи улазне
поште у ЈП „Путеви Србије“, а насловљено је „на руке Зорана Дробњака“, у чијем прилогу му је
доставио мишљење министарства број 350-01-01095/2009-07 сачињено од стране Радована
Грбовића и окр. Небојше Јањића, у коме се наводи да није неопходно прибављање доказа о
власништву на парцелама на којима се постављају оптички каблови, и поред претходно изнетог
упозорења од стране запослених у ЈП „Путевима Србије“, Данијели Гојић, обрађивачу предмета,
наложио да се сачини нацрт решења број 344-4907/09-6 од 25.11.2009. године, својеручно потписао
и тако дао сагласност за постављање оптичког кабла на деоници Батровци – Аеродром Београд, и
тиме омогућио да окр. Оливер Дулић изда грађевинску дозволу број 03-1631209-07 од 01.12.2009.
године за постављање оптичког кабла на напред наведеној деоници државног пута,
а након издавања поменуте грађевинске дозволе окривљени Оливер Дулић наложио свом
помоћнику окривљеном Небојши Јањићу да Сектор за урбанизам и становање у поступцима
обрађивања и издавања локацијских и грађевинских дозвола за потребе инвеститора „Нуба Инвест“
Д.о.о. Београд, а поводом изградње линијског инфраструктурног објекта – телекомуникационе
мреже оптичких каблова у путном појасу државних путева I и II реда и то за трасе: Хоргош –
Батајница, локацијска дозвола број 350-01-01416/2009-07 од 05.02.2010. године, грађевинска
дозвола број 351-03-00401/2010-07 од 08.04.2010. године, Ниш – Димитровград, локацијска дозвола
број 350-01-00122/2010-07 од 17.03.2010. године, грађевинска дозвола број 351-03-00764/2010-07 од
22.06.2010. године, Бубањ поток – Граница БЈР Македонија локацијска дозвола број 350-0100121/2010-07 од 12.03.2010. године, грађевинска дозвола број 351-03-00726/2010-07 22.06.2012.
године, Београд – Панчево – Вршац – Ватин, локацијска дозвола број 350-01-00124/2010-07 од
28.04.2010. године, грађевинска дозвола број 351-03-01299/2010-07 од 28.04.2012. године, прибави
само услове ЈП „Путеви Србије“, а да не захтева прибављање урбанистичко-техничких услова
других јавних предузећа, локалне самоуправе – општина и градова преко чије територије прелази
траса оптичких каблова, као ни услове јавних предузећа „Железнице Србије“, „Телекома“, јавних
водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Војводинаводе“, „Србија гаса“, „Електропривреде
Србије“, „Електромреже Србије“, Војске Србије, других државних органа и јавних предузећа, што
је окр. Небојша Јањић прихватио и тако извршио службену радњу коју не би смео извршити и
потписао све напред наведене локацијске дозволе супротно члану 54 и 55 Закона о планирању и
изградњи, при чему „Нуба Инвест“ као инвеститор, није био регистрован за обављање делатности у
области пружања телекомуникационих услуга,
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на који начин су окривљени заједничким поступањем, инвеститора „Нуба Инвест“ Д.о.о.
довели у повлашћени положај у односу на друге инвеститоре „Телеком Србија“, „Теленор“ д.о.о.,
„СББ“ д.о.о., „Сат-тракт“, „Пупин Телеком“ који су у току 2009. и 2010. године подносили захтеве
Министарству животне средине и просторно планирање за издавање потребних локацијских и
грађевинских дозвола за изградњу мреже оптичких каблова на државним путевима I и II реда и
захтева за издавање саобраћајно-техничких и коначних сагласности ЈП „Путеви Србије“, коме је
Законом о јавним путевима дато јавно овлашћење за издавање ових аката, јер приликом
одлучивања о захтевима других инвеститора Министарство животне средине и просторног
планирања и ЈП „Путеви Србије“ нису поступали на истоветан начин као и са захтевима
инвеститора „Нуба Инвест“, већ су од њих захтевали да уз поднете захтеве доставе сву потребну
документацију у складу са чланом 54 и 55 Закона о планирању и изградњи и Закона о јавним
путевима, те је на тај начин инвеститор „Нуба Инвест“ добио локацијске и грађевинске дозволе пре
других заинтересованих инвеститора, за изградњу магистралне оптичке мреже дуж Коридора 10 и
да се међународно повеже са свим земљама у окружењу и тако стекне доминацију на тржишту
телекомуникација, врши комерцијалну експлоатацију изграђене инфраструктурне мреже за коју је
накнадно прибавио одобрење од стране Републичке агенције за телекомуникацију и убира приходе
обављајући регистровану делатност по ком основу је инвеститор закључио Уговор број 411/11 од
10.05.2011. године о закупу оптичких влакана и просторија за инсталацију телекомуникационе
опреме са закупцем „Cogent Communications“ Д.о.о. Београд – представништво у Београду у
вредности од 1.466.200 евра, као и Уговор о закупу уређене појасне ширине комуникационих
канала од 10.03.2011. године са Телеком Словеније у вредности од 154.000 евра, а истовремено
инвеститору „Нуба Инвест“ омогућили стицање имовинске користи у износу од најмање
2.745.363,39 динара, у виду избегавања плаћања накнаде државним органима, јавним и локалним
јавно-комуналним предузећима за издавање урбанистичко-техничких услова,
након чега је окр. Оливер Дулић дана 17.06.2010. године у Београду, ради прикривања
незаконитог поступања у поступку издавања локацијских и грађевинских дозвола за постављање
оптичких каблова инвеститору „Нуба инвест“ д.о.о. , у оквиру свог Министарства издао усмени
налог окр. Јањићу да се приликом издавања локацијских дозвола и грађевинских дозвола за
постављање оптичких каблова од инвеститора убудуће траже само услови ЈП „Путеви Србије“, а не
и услови других државних органа, јавних и јавно-комуналних предузећа локалних самоуправа општина и градова преко чије територије прелази траса оптичког кабла, као ни услове јавних
предузећа „Железница Србије“, ЈВП „Србијаводе“, „Србија гас“, „Телеком“, ЕПС, ЕМС и други,
тако што је дана 17.06.2010. године потписао и упутио допис бр. „службено“ ЈП „Путеви Србије“ у
којем тражи да се убудуће од инвеститора не захтева достављање копија планова, извода из
земљишних књига, или поседовних листова, извода из катастра непокретности за парцеле на којима
се врши постављање оптичких каблова, а налазе се на путним правцима којима управљају ЈП
„Путеви Србије“, као ни подаци о бројевима и корисницима тих парцела, јер се ради о јавном
добру, путевима у својини Републике Србије, на којима се ЈП „Путеви Србије“ води као корисник,
и издао усмени налог окр. Јањићу да Сектор за урбанизам и становање у оквиру Министарства,
супротно одредби члана 54 Закона о планирању и изградњи приликом издавања локацијских
дозвола тражи само услове ЈП „Путеви Србије“ а не и других државних органа и јавних предузећа,
па је окр. Јањић прихватио налог окр. Дулића и приликом издавања локацијских дозвола поступао
супротно поменутим одредбама Закона о планирању и изградњи, па је:
- дана 09.08.2010. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00322/2010-07
поступајући по захтеву „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ д.о.о. Нови Београд од
11.03.2010. године, којим се инвеститору „СББ“ Д.о.о. утврђују услови за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже фаза I-1, деоница Ниш – Пирот - Димитровград (граница са
Бугарском)
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- дана 12.11.2010. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00504/2010-07
којим се инвеститору „СББ“ д.о.о. утврђују услови за изградњу телекомуникационе оптичке мреже
фаза I-1, деоница Фаза I-1 на релацији Мали Пожаревац – Младеновац
- дана 08.11.2010. године потписао Решење о локацијској дозволи под бројем 351-0300506/2010-07 којим се утврђују услови за изградњу (полагање) телекомуникационе оптичке мреже
фаза 1-3 на релацији Баточина – Крагујевац,
- дана 31.10.2011. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00323/2010-07
за деоницу Липовичка шума - Ваљево - Пожега – Чачак,
- дана 30.01.2012 потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00502/2010-07 за
деоницу чвориште Железник - Липовичка шума,
- дана 23.02.2011. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00511/2010-07.
за деоницу Ниш-Лесковац-Врање-Граница са Македонијом,
- дана 11.06.2012. године потписао Решење локацијској дозволи број 350-01-00571/2012-07 за
локацију Фаза 6.: аутопут Е-75 (Румска петља) – Шабац ,
- дана 26.11.2010. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00505/2010-07.
на деоници Михајловац-Пожаревац,
- дана 04.05.2011. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00325/2010-07.
на деоници Београд-Сремска Митровица – Батровци
- дана 08.11.2010. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00503/2010-07
на деоници Београд – Петља аеродром,
- дана 09.08.2010. године под бројем 351-03-00326/2010-07 (на основу ранијег усменог налога
окр. Јањића) издато Решење о локацијској дозволи за деоницу Београд – Велика Плана – Јагодина –
Параћин – Ниш
- дана 12.08.2010. године под бројем 350-01-00297/2010-07 (на основу ранијег усменог налога
окр. Јањића) издато Решење о локацијској дозволи инвеститору „Tеленор“ ДОО којим се утврђују
услови за изградњу (полагање) телекомуникационе оптичке мреже, фаза 1-1 деоница Београд
(Бубањ поток) – Ниш,
- дана 12.10.2010. године под бројем 350-01-00296/2010-07 (на основу ранијег усменог налога
окр. Јањића) издато Решење о локацијској дозволи за изградњу (полагање) телекомуникационе
оптичке мреже за деоницу Добановци – Бубањ Поток.
- дана 12.08.2010. године (на основу ранијег усменог налога окр. Јањића) издато Решење о
локацијској дозволи број 350-01-00298/2010-07. за деоницу Ниш-Граница са Бугарском
- дана 19.08.2010. године (на основу ранијег усменог налога окр. Јањића) издато Решење број
351-03-00872/2010-07 за деоницу Крагујевац-Јовановац-Баточина
- дана 22.11.2010. године потписао Решење о локацијској дозволи број 350-02-00986/2010-07.
за деоницу Панчевачки мост-Хотел Тамиш Панчево
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- дана 08.02.2012. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00008/2011-07
за деоницу Панчево – Ковин – аутопут
- дана 08.11.2011. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00009/2011-07
за деоницу Тошин Бунар – Аеродром „Никола Тесла“
- дана 03.10.2011. године потписао решење о изменама локацијске дозволе број 351-0300261/2011-07 за деоницу Баточина – Ауто-пут Е-75 (искључење за Баточину)
- дана 22.02.2011. године потписао Решење о локацијској дозволи број 350-01-01077/2000-07
за деоницу Чента – Крњача (Београд) инвеститору „САТ ТРАКТ“ Бачка Топола и дана 13.05.2011.
године потписао Решење о исправци број 350-01-01077/2009-07 за деоницу Чента – Крњача,
а окр. Зоран Дробњак наложио стручним службама ЈП „Путеви Србије“, Сектору за
одржавање јавних путева I и II реда да за све напред поменуте инвеститоре приликом подношења
захтева за издавање урбанистичко-техничких услова и коначне сагласности за постављање
линијског инфраструктурног објекта на поменутим локацијама не захтевају достављање копије
плана, изводе из земљишних књига и поседовне листове за катастарске парцеле на којима се
планира постављање оптичких каблова,
па су тако заједно искористили своја службена овлашћења и својим радњама омогућили
инвеститорима предузећима „Нуба инвест“, „Теленор“ д.о.о., и „СББ“ д.о.о., да противно законским
условима без потребних законом прописаних урбанистичко-техничких услова државних органа и
јавних предузећа добију локацијске дозволе, услове и сагласност ЈП „Путеви Србије“ и грађевинску
дозволу за поменуте деонице и створили услове за постављање оптичких каблова на поменутим
релацијама и прибавили наведеним предузећима имовинску корист у виду избегавања плаћања
накнаде за издавање предметних услова, у укупном износу од 8.092.444,84 динара
чиме су окр. Оливер Дулић, Небојша Јањић и Зоран Дробњак као саизвршиоци
извршили продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у
вези става 1 у вези члана 33 и 61 Кривичног законика.
Заснивајући надлежност тога суда на одредбама чл. 21 и чл. 23 ЗКП у вези чл. 12 и 13 Закона
о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и
других посебно тешких кривичних дела,
ПРЕДЛАЖЕМ
Да се пред Вишим судом у Београду – Посебним одељењем, закаже и одржи јавни, главни
претрес на који позвати:
- Тужиоца за организовани криминал
- Окривљене Оливера Дулића, Небојшу Јањића и Зорана Дробњака,
- Браниоце окривљеног Оливера Дулића, адвокате Милоша Палигорића, ул. Цара Николаја II
број 41/16, Стевицу Чукића, ул. Хаџи Милентијева бр. 88/2, Душана Радосављевића, ул. Захумска
бр. 47, Ивана Шебека, ул. Светогорска бр. 22, браниоца окривљеног Небојше Јањића, адвоката
Драгицу Брајушковић, ул. Панте Срећковића бр. 8, и браниоца окривљеног Зорана Дробњака,
адвоката Радослава Баћовића, ул. Краљевачка бр. 66.
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Сведоке:
- Љиљану Марић, из Београда, ул. Синђелићева бр. 36, саветник Министра у Одељењу за
спровођење просторних и урбанистичких планова, Сектор за урбанизам и становање,
- Душанку Дедић Тодоровић из Београда, ул. Макензијева бр. 47, запослену у Министарству
грађевинарства и урбанизма у Сектору за урбанизам и становање на радном месту шеф Одсека,
- Дарка Пешића из Београда, ул. Светозара Марковића бр. 9, раније директор Сектора за
одржавање државних путева првог и другог реда,
- Данијелу Гојић из Београда, ул. Сердар Јанка Вукотића бр. 20
- Бранкицу Јанковић из Београда, ул. Космајска бр.28
- Снежану Чупић из Београда, ул. Скендербегова бр. 19
- Радована Грбовића из Београда, ул. Љутице Богдана бр. 2, солитер бр. 6
- Дарка Павловића из Београда, ул. Крижанићева бр. 28/28
- Милана Јанковића из Београда, ул. Господар Јевремова број 54
- Срђана Јовичића из Београда, ул. Влајковићева број 22
- Мирослава Дукића из Београда, ул. Дунавски кеј број 19,
Овлашћене представнике предузећа „СББ“ – Жарко Боровчанин из Београда, ул. 27.
марта бр.41, ЈП „Железнице Србије“ – Марина Сарић, ЈП„Србијагас“ – Стеван Дукић из Новог
Сада, ул. Јиречкова бр. 5/А, ЈП „ЕПС“ – Зорана Стојковић из Београда, ул. Томе Максимовића бр. 1,
ЈП „Електромреже Србије“ – Милорад Павловић из Београда, ул. Гоце Делчева бр. 17, ЈКП
„Београдске електране“ – Марија Васиљевић из Београда, ул. Јелене Ћетковић бр. 1/9, „Тарго
Телеком“ д.о.о – Марко Гарић из Старе Пазове, ул. Марка Орешковића бр. 1, „Теленор“ д.о.о –
Владимир Радојичић из Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 197/45, ЈКП „Водовод и канализације“ –
Александра Тушуп из Београда, ул. Кондина бр. 3, ЈКП „Београд пут“ – Иван Грубишић из
Београда, ул. Мутапова бр. 61, „САТ тракт“ – Илија Стјепановић из Београда, Булевар Краља
Александра бр. 211, ЈП „ЕДБ“ – Весна Лапац из Београда, ул. Јужни булевар бр. 3, „Пупин
Телеком“ а.д. – Вељко Корица из Земуна, ул. Прва пруга бр. 5. представнике ЈП „Путеви Србије“
Драгица Кузмановић из Београда, ул. Милоја Закића бр. 32/15 и Горан Томић, ул. Антифашистичке
борбе 21/21, овл. представника „Телеком Србија“ – Слађана Јовановић, ул. Народних хероја 5/45,
овл. представника „Телегруп“ д.о.о. Александар Радивојевић, ул. Шејкина 56/11, П.С. овл.
представника „Телефонија“ – Никола Пешовић, ул. Поток 14/31 – Кумодраж, овл. представника
„КБВ Дата ком“ – Раде Секулић, ул. Лазаревачки друм број 1.
Да се изврши увид у три путне исправе привремено одузете од окр. Оливера Дулића:
пасош Републике Србије на име Оливер Дулић бр.008208322, дипломатски пасош Републике на име
Оливер Дулић бр. 050005482, путовница Републике Хрватске на име Оливер Дулић бр. 002689935.
Да се изврши увид у деловодну књигу Нуба Инвест ДОО за период од 09.04.2009.
године до 10.06.2011. године (осим докумената на словеначком и енглеском језику), деловодну
књигу Нуба Инвест ДОО од 08.06.2011. године до 08.03.2012. године.
Да се у доказном поступку на главном претресу прочита налаз и мишљење сталног
судског вештака економско-финансијске струке Драгана Радуловића од 10.04.2013.године као и
допуне налаза и мишљења од 04.12.2013. године и 28.08.2014. године.
Све исправе из списа предмета на енглеском и словеначком језику не предлажемо као
доказ, јер су здружени списима и јединствено нумерисане са осталим предложеним доказима.
Да се у доказном поступку на главном претресу прочитају и изврши увид у документацију
садржану у списима предмета, осим документације на словеначком и енглеском језику и то:
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Одлуку Народне скупштине Републике Србије о укидању имунитета народном посланику
Оливеру Дулићу од 08.10.2012. године и одобрава вођење кривичног поступка због кривичног дела
злоупотреба службеног положаја и одређивања притвора ,
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 1: (регистратор 1 Ктр. бр. 179/11)
- извод из пословног регистра Словеније за предузеће Томцетес д.о.о.са одлуком од
07.03.2008. године (регистратор 1 документације стр. 1-8)
- извод из пословног регистра Словеније за предузеће Nuba svetovanje in investiranje
Ljubljana,Slovenija-Nuba DOO (регистратор 1 документације стр. 9-10)
-извод из пословног регистра Словеније за предузеће Теман д.о.о., са одлуком од 11.02.2008.
године (регистратор 1 документације стр. 11-18)
-извод из пословног регистра Словеније за предузеће ТЦ Инжињеринг д.о.о. (регистратор 1
документације стр. 19-20)
-решења Агенције за привредне регистре бр.БД5968/2008 од 13.02.2008. године,
бр.БД101762/2008
од 09.06.2008. године, бр.БД33747/2011 од 16.03.2011. године за
представништво Томцетес д.о.о. у Београду (регистратор 1 документације стр. 21-26)
-ОП образац ОВ број 2534/08 од 31.01.2008. године, за представништво Томцетес у Београду
(регистратор 1 документације стр. 27)
-Потврда о извршеној регистрацији представништва Томцетес Београд бр.841186 од
03.03.2008. године, (регистратор 1 документације стр. 28)
-Одлука Томцетес д.о.о. Љубљана о оснивању представништва у Србији ОВ број 301/08 од
24.01.2008. године (регистратор 1 документације стр. 29-30)
-Изјава о преузимању одговорности за обавезе које настају у вези рада представништва
Томцетес Београд без броја и датума, (регистратор 1 документације стр. 31-32)
-Уговор о отварању и вођењу рачуна нерезидента правног лица Томцетес д.о.о. бр.1203/08
закључен са Уни Кредит банком од 12.03.2008. године, (регистратор 1 документације стр. 33-42)
-Извод АПР о регистрацији привредног субјекта Нуба Нет д.о.о.од 06.05.2010. године
(регистратор 1 документације стр. 42-44)
-Решења АПР бр. БД 34003/2010 од 14.04.2010. године, бр.БД 38808/2010 од 23.04.2010.
године, бр. БД 43667/2010 од 06.05.2010. године, бр. БД 8951/2010 од 21.05.2010, бр. БД 8953/2010
од 21.05.2010. године, бр. БД 95293/2012 од 17.07.2012. године за привредни субјекат Нуба Нет
д.о.о.Београд (регистратор 1 документације стр. 45-63)
-Конта главне књиге за д.о.о. Нуба Нет за 2012. годину, 2011. годину, 2010. годину
(регистратор 1 документације стр. 64-65)
-Аналитички бруто биланс д.о.о.Нуба Нет за 2012. годину, 2011. годину, 2010. годину
(регистратор 1 документације стр. 66-78),
-Синтетички преглед добављача д.о.о.Нуба Нет за 2010. годину (регистратор 1 документације
стр. 79-105)
-Синтетички преглед добављача д.о.о.Нуба Нет за 2011. годину, (регистратор 1 документације
стр. 106-135)
-Синтетички преглед добављача д.о.о.Нуба Нет за 2012. годину, (регистратор 1 документације
стр.136-143)
-Аналитичка картица камате по дугорочном кредиту Фактор банке за 2012. годину,
(регистратор 1 документације 144-146)
-Аналитичке картице девизног рачуна д.о.о.Нуба Нет код Уникредит банке и Чачанске банке
за 2012. годину, (регистратор 1 документације стр. 147-148)
-Аналитичка картица прелазни девизни рачун д.о.о.Нуба Нет за 2012. годину, (регистратор 1
документације, стр. 149-150)
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- Аналитичка картица дугорочни и финансијски кредити д.о.о.Нуба Нет за 2012. (регистратор
1 документације стр. 151-152)
-35 одлуке у фотокопији о допунској уплати капитала Нуба световање ин инвестирање
Љубљана, Словенија-Нуба ДОО о допунској уплати капитала који не повећава основни капитал
Нуба Инвест ДОО Београд за период од 16.09.2009. године до 17.05.2010. године (осим докумената
на словеначком и енглеском језику) (регистратор 1 документације стр. 153-188)
-Извод АПР о регистрацији привредног субјекта Тарготелеком ДОО Београд од 19.06.2012.
године (регистратор 1 документације стр. 189-192)
-Решења АПР бр.БД 39941/2009 од 10.04.2009. године, БД 46281/2009 од 22.04.2009.године,
БД 109432/2009 од 02.07.2009. године, БД 176408/2009. од 10.11.2009.године, БД 28012/2010 од
26.03.2010. године, БД 139719/2010 од 13.12.2010. године, БД 142877/2011 од 18.11.2011. године,
БД 62654/2012 од 15.05.2012. године, БД 68235/2012 од 24.05.2012. године и БД 88416/2012 од
29.06.2012. године за привредни субјекат Нуба Инвест ДОО Београд, односно Тарго телеком ДОО
Београд (регистратор 1 документације стр. 193-230)
-Уговор о дугорочном кредиту бр.7036/10 од 17.05.2010. године (на српском и словеначком
језику) (регистратор 1 документације стр. 231-256),
-Анекси основног уговора бр.1 од 16.09.2010. године, бр. 2 од 02.03.2011. године, бр. 3 од
09.05.2011. године, бр.4 од 31.05.2011. године и бр. 5 од 01.11.2011. године, (регистратор 1
документације стр. 257-272)
-Уговор о зајму између Нуба световање ин инвестирање Љубљана,Словенија-Нуба ДОО и
Нуба Нет ДОО Београд од 17.05.2010. године (осим докумената на словеначком и енглеском језику)
(регистратор 1 документације стр. 273-278)
-Уговор о плаћању дуга другом нерезиденту од 20.05.2010. године, (регистратор 1
документације стр. 279-281)
-Општи уговор о зајму између Нуба Нет ДОО Београд и Нуба Инвест ДОО Београд од
20.05.2010. године (регистратор 1 документације стр. 282-283)
-Табеларни преглед по основу плаћања камате Нуба Нет ДОО Београд према Фактор банци
Љубљане (регистратор 1 документације стр. 284)
-Захтеви за извршење дознаке Нуба Нет ДОО Београд према Чачанској банци – филијала
Нови Београд од 14.07.2010. године, 20.10.2010. године, 14.01.2011. године, 29.04.2011. године и
31.08.2011. године, (регистратор 1 документације стр. 285-292)
-Обрачун камате Нуба Нет ДОО Београд према Тарго телеком ДОО Београд бр.11-001 од
31.12.2011. године, са табеларним прегледом преноса новчаних средстава и обрачуном камата
(регистратор 1 документације стр. 293-297)
-Девизни изводи Нуба Нет д.о.о.код Уникредит банке од броја 1 до броја 6 за 2010. годину
(регистратор 2 документације, стр. 793-798)
-Девизни изводи Нуба Нет д.о.о.код Уникредит банке од броја 1 до броја 38 за 2010. годину
(регистратор 2 документације, стр. 747-792)
-Девизна аналитичка картица промета Нуба Нет д.о.о.код Чачанске банке за период од
01.08.2010. до 07.12.2010. године (регистратор 2 документације, стр. 746)
-Девизни изводи Нуба Нет д.о.о.код Чачанске банке од броја 1. до броја 23. за 2010. годину,
(регистратор 2 документације, стр. 711-735)
-Девизни изводи Нуба Нет д.о.о. код Чачанске банке од броја 4. до броја 26. за 2011. годину,
(регистратор 2 документације, стр. 685-710)
-Девизни изводи Нуба Нет д.о.о. код Чачанске банке од броја 1. до броја 51. за 2010. годину,
(регистратор 2 документације, стр. 626-684)
-Девизни изводи Нуба Нет ДОО код Чачанске банке од броја 24. до броја 54. за 2010. годину,
(регистратор 2 документације, стр. 594-624)
-Девизни изводи Нуба Нет ДОО код Чачанске банке од броја 55. до броја 113. за 2011. годину
са општим девизним налозима, (регистратор 2 документације, стр. 455-593)
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-Девизни изводи Нуба Нет ДОО код Чачанске банке од броја 1. до броја 9. за 2011. годину,
(регистратор 2 документације, стр. 446-454)
-Динарски дневни изводи Нуба Нет ДОО код Уникредит банке од броја 1. до броја 86. за
2011. годину (регистратор 2 документације, стр. 344-445)
-Девизни изводи Нуба Нет ДОО код Уникредит банке од броја 2. до броја 4. за 2011. годину
(регистратор 2 документације, стр. 340-343)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 2:
-Пореске пријаве Нуба Инвест ДОО за утврђивање пореза на додатну вредност за 2011.
годину (регистратор 5 документације, стр. 1402-1435)
-Пореске пријаве Нуба Инвест ДОО за утврђивање пореза на додатну вредност за 2010.
годину (регистратор 5 документације, стр. 1436-1576)
-Пореске пријаве Нуба Инвест ДОО за утврђивање пореза на додатну вредност за 2009.
годину (регистратор 5 документације, стр. 1577-1656)
-Закључни листови, бруто биланси, синтетичке и аналитичке картице домаћих и
инодобављача Нуба Инвест ДОО за период 2009-2011 година, (регистратор 8 документације, стр.
2587-2604)
-Књига улазних фактура домаћих добављача за 2009, (регистратор 8 документације, стр. 26052612)
-Књига улазних рачуна инодобављача за 2009. годину, (регистратор 8 документације, стр.
2613-2614)
-Књига излазних рачуна инодобављача за 2009. годину, (регистратор 8 документације, стр.
2615-2616)
-Књига улазних фактура домаћих добављача за 2010. (регистратор 8 документације, 26172658)
-Књига излазних фактура домаћих добављача за 2010. (регистратор 8 документације, 26592660)
-Књига улазних рачуна инодобављача за 2010. (регистратор 8 документације, 2661-2662)
-Књига улазних фактура домаћих добављача за 2011. (регистратор 8 документације, 26632736)
-Књига излазних фактура према домаћим купцима за и 2011. годину (регистратор 8
документације, 2737-2738)
-Књига улазних рачуна инодобављача за 2011. (регистратор 8 документације, 2739-2741)
-Књига излазних рачуна инодобављача за 2011. (регистратор 8 документације, 2742-2743)
- Аналитичке картице девизних рачуна Нуба Инвест ДОО Београд 2010. године, (регистратор
8 документације, 2744-2750)
-Аналитичке картице девизних рачуна Нуба Инвест ДОО Београд за 2009. (регистратор 8
документације, 2751-2752)
-Аналитичке картице девизних рачуна „Тарго Телеком“ ДОО Београд 2011. годину
(регистратор 8 документације, 2753-2763)
-Уговор дел. број 006/11 од 05.01.2010. године, са анексима и предмер и предрачун радова
без броја и датума и понуда извођача радова број ТБ-537/2009 од 10.11.2009. године, (регистратор 9
документације, стр. 2936-2979)
-Решење Министарства за инфраструктуру број 344-08-6355/2009-12 од 30.11.2009. године,
(регистратор 9 документације, стр. 3033-3034)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01631/2009-07 од 01.12.2009. године,
(регистратор 9 документације, стр. 3035-3039)
-Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-4907/2009-06 од 25.11.2009. године,
(регистратор 9 документације, стр. 3040-3041)
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-извештај о извршеној стручној контроли Министарства животне средине и просторног
планирања број 350-01-01269/2009-07 од 17.11.2009. године (регистратор 9 документације, стр.
3042-3043)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009. године, (регистратор
9 документације, стр. 3044-3046)
-услови ЈП Путеви Србије број 344-3021/09-5 од 21.09.2009. године, (регистратор 9
документације, стр. 3047-3049)
-изјава понуђача „Телегруп“ о сагласности са условима из тендера од 28.01.2010. године,
(регистратор 9 документације, стр. 3019-3032)
-услови Министарства одбране број 4040-4 од 17.12.2009. године, и број 4040-5 од
18.12.2009. године (регистратор 9 документације, стр. 2988-2989)
-услови Београдског водовода и канализације број 45333-1-1 од 11.11.2009. године,
(регистратор 9 документације, стр. 2980 и 2990)
-услови Електродистрибуције Београд број 7613/09 од 27.11.2009. године, (регистратор 9
документације, стр. 2981-2982)
-услови ГСП Београд број XII-02/3-3186/1 од 30.10.2009. године, (регистратор 9
документације, стр. 2983)
-услови ЈП Србијагас – организациони део Београд број 16933 од 28.10.2009. године,
(регистратор 9 документације, стр. 2984-2985)
-услови ЈП Електромрежа Србије број IV-22-04-097/1 oд 16.11.2009. године, (регистратор 9
документације, стр. 2986)
-услови ЈКП Београдске електране број 13710/3 од 26.11.2009. године, (регистратор 9
документације, стр. 2987)
-услови Телекома Србије број 0739/0760/03/01-278987 од 05.01.2010. године, (регистратор 9
документације, стр. 2991-2994)
-Уговор дел. број 921/10 од 08.11.2010. године, са анексима и предмер и предрачун радова и
понуда извођача радова број 15370 од 01.11.2010. године, (регистратор 3 документације, стр. 10221058)
-услови ЈП Путеви Србије број 344-281/2010 од 22.01.2010. године, (регистратор 3
документације, стр. 1059-1062)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01415/2009-07 од 17.06.2010. године, (регистратор
3 документације, стр. 1063-1066)
-Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-3251/2010 од 26.07.2010. године,
(регистратор 3 документације, стр. 1067-1072)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01298/2010-07 од 04.10.2010. године,
(регистратор 3 документације, стр. 1073-1077)
-Решење Министарства за инфраструктуру за постављање привремене саобраћајне
сигнализације број 344-08-5672/2010-12 од 06.10.2010. године, (регистратор 3 документације, стр.
1078-1079)
-услови Београдског водовода и канализације број 7966 од 09.03.2010. године (регистратор 3
документације, стр. 1080)
-услови ЈКП Зеленило Београд број 51/257 од 15.06.2010. године, (регистратор 3
документације, стр. 1081-1083)
-услови ЈП Србијагас, организациони део Београд број 3151 од 24.02.2010. године,
(регистратор 3 документације, стр. 1084-1085)
-услови ЈП Електромрежа Србије број IV-22-04-16/1 од 18.03.2010. године (регистратор 3
документације, стр. 1086)
-услови Електродистрибуције Београд број 10/79 од 21.05.2010. године, (регистратор 3
документације, стр. 1087-1088)
-услови Београдског водовода и канализације број К/323 од 03.03.2010. године, (регистратор 3
документације, стр. 1089)
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-Уговор дел. број 791/10 од 12.10.2010. године, са анексима и предмер и предрачун радова и
понуда извођача радова број 13694 од 04.10.2010. године, (регистратор 3 документације, стр. 956997)
-услови ЈП Путеви Србије број 344-325/10-1 од 01.02.2010. године, (регистратор 3
документације, стр. 998-1001)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године, (регистратор
3 документације, стр. 1002-1007)
-Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-1684/10-3 од 01.06.2010. године,
(регистратор 3 документације, стр. 1008-1008)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00726/2010-07 од 22.06.2010. године,
(регистратор 3 документације, стр. 1010-1014)
-Решење Министарства за инфраструктуру поводом постављања привремене саобраћајне
сигнализације број 344-08-3780/2010-12 од 28.06.2010. године, и од 19.07.2010. године (регистратор
3 документације, стр. 1015-1017),
-мишљење ПЗП Врање број 1581/VR од 25.05.2010. године (регистратор 3 документације, стр.
1018-1019)
-изјашњење ЈП Путеви Србије број 344-2748/10-2 од 17.09.2010. године, (регистратор 3
документације, стр. 1020)
-Уговор дел. број 583/10 од 14.07.2010. године, са анексима и предмер и предрачун радова и
понуде извођача радова број 8470 и 8471 од 30.06.2010. године, (регистратор 3 документације, стр.
862-915)
-услови ЈП Путеви Србије број 344-324/10-1 и 344-325/10-1 од 01.02.2010. године,
(регистратор 3 документације, стр. 916-923)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године, 350-0100122/2010-07 од 17.03.2010. године, (регистратор 3 документације, стр. 924-934)
-Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-1684/10-3 од 01.06.2010. године,
(регистратор 3 документације, стр. 935-936)
-Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-1682/10-3 од 01.06.2010. године,
(регистратор 3 документације, стр. 937-938)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00726/2010-07 од 22.06.2010. године,
(регистратор 3 документације, стр. 941-945)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00764/2010-07 од 22.06.2010. године
(регистратор 3 документације, стр. 946-950)
-Решења Министарства за инфраструктуру за постављање привремене саобраћајне
сигнализације број 344-08-3780/2010-12 и број 344-08-3781/2010-12 од 28.06.2010. године,
(регистратор 3 документације, стр. 951-955)
-Уговор дел. број 792/10 од 12.10.2010. године, са анексима, предмер и предрачун радова и
понуда извођача радова број 13693 од 04.10.2010. године (регистратор 3 документације, стр. 799836)
-услови ЈП Путеви Србије број 344-214/2010 од 19.01.2010. године, (регистратор 3
документације, стр. 837-839)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01396/2009-07 од 27.04.2010. године, (регистратор
3 документације, стр. 840-843)
-Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-214/10-5 од 07.07.2010. године,
(регистратор 3 документације, стр. 844-848)
-Решење о грађевинској дозволи број 350-01-00729/2010-07 од 30.08.2010. године,
(регистратор 3 документације, стр. 849-852)
-Решење Министарства за инфраструктуру по основу постављања привремене саобраћајне
сигнализације број 344-08-3783/2010-12 од 20.07.2010. године, (регистратор 3 документације, стр.
853-854)
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-услови Београдског водовода и канализације број Д/383 од 05.03.2010. године, број К/248 од
05.03.2010. године, (регистратор 3 документације, стр. 855-857)
-услови Телеком Србије број 0739/0760/03/01-42460 од 14.04.2010. године, (регистратор 3
документације, стр. 858-861)
-грађевинске књиге поводом изградње оптичког кабла на релацији Ниш – Димитровград из
августа и јула 2010. године, на релацији Батровци – Аеродром Београд из јануара и јула 2010.
године, на релацији Београд (Бубањ поток) – Ниш из јула и августа 2010. године, и грађевински
дневници у електронском облику, (регистратор 3 документације, стр. 1091-1163)
-Уговор за вршење техничких услуга дел. број 037/10 од 29.01.2010. године, (регистратор 9
документације, стр. 2764-2766)
-Анекс број 1 основног Уговора дел. број 153/10 од 12.03.2010. године, за деоницу Аеродром
Београд – Аутокоманда, (регистратор 9 документације, стр. 2767-2768)
-Анекс 2 основног Уговора дел. број 455/10 од 11.06.2010. године, за деоницу Београд
(Батајница) – Хоргош, (регистратор 9 документације, стр. 2769-2770)
-Анекс 3 основног Уговора дел. број 694/10 од 16.07.2010. године, за деоницу Београд (Бубањ
поток) – Ниш – Димитровград (регистратор 9 документације, стр. 2771-2772)
-Анекс 4 основног Уговора за деоницу Београд (петља Нови Сад) – Батајница, деоницу Ниш –
Прешево и деоницу Аутокоманда – Бубањ Поток. (регистратор 9 документације, стр. 2773-2774)
-Аналитичке картице А.В.Е. БИРО – ИНВЕСТ ДОО Београд као добављач за 2010. и 2011.
годину (регистратор 9 документације, стр. 2775-2779)
-Рачуни А.В.Е. БИРО – ИНВЕСТ ДОО Београд број 02/11 од 24.01.2011. године, рачун број
03/11 од 24.01.2011. године, рачун број 07/11 од 04.02.2011. године, рачун број 06/11 од 04.02.2011.
године, рачун број 10/11 од 08.04.2011. године, рачун број 13/11 од 18.04.2011. године, рачун број
14/11 од 18.04.2011. године, рачун број 22/11 од 06.05.2011. године, рачун број 24/11 од 14.09.2011.
године, рачун број 26/11 од 18.10.2011. године, рачун број 61/10 од 30.11.2010. године, рачун број
60/10 од 30.11.2010. године, рачун број 59/10 од 16.11.2010. године, рачун број 55/10 од 31.10.2010.
године, рачун број 54/10 од 31.10.2010. године, рачун број 52/10 од 27.10.2010. године, рачун број
51/10 од 27.10.2010. године, рачун број 44/10 од 20.09.2010. године, рачун број 43/10 од 20.09.2010.
године, рачун број 39/10 од 27.08.2010. године, рачун број 38/10 од 10.09.2010. године, рачун број
04/10 од 16.02.2010. године, рачун број 12/10 од 05.03.2010. године, рачун број 11/10 од 05.03.2010.
године, рачун број 18/10 од 04.05.2010. године, рачун број 19/10 од 26.04.2010. године, рачун број
22/10 од 31.05.2010. године, рачун број 23/10 од 31.05.2010. године, рачун број 28/10 од 18.06.2010.
године, рачун број 27/10 од 24.06.2010. године, рачун број 33/10 од 02.08.2010. године и рачун број
34/10 од 02.08.2010. године, (регистратор 9 документације, стр. 2780-2864)
-Уговор са „ГЕОУРБ ГРОУП“ ДОО Београд о изради пројектне и техничке документације
дел. број 082/09 од 02.11.2009. године, (регистратор 9 документације, стр. 2865-2870)
-Уговор о изради пројектне и техничке документације дел. број 389/10 од 25.05.2010. године,
(регистратор 9 документације, стр. 2871-2878)
-Рачуни „ГЕОУРБ ГРОУП“ ДОО Београд према Нуба Инвест ДОО Београд и то:
-рачун број 07/10-01 од 12.01.2010. године, рачун број 08/10-02 од 12.01.2010. године, рачун
број 35/10-12 од 01.03.2010. године, рачун број 53/10-15 од 17.03.2010. године, рачун број 55/10-16
од 22.03.2010. године, рачун број 57/10-18 од 26.03.2010. године, рачун број 99/10-26 од 26.04.2010.
године, рачун број 127/10-33 од 13.05.2010. године, рачун број 110/10-30 од 21.05.2010. године,
рачун број 122/10-31 од 26.05.2010. године, рачун број 123/10-32 од 26.05.2010. године, рачун број
140/10-37 од 10.06.2010. године, рачун број 150/10-42 од 23.06.2010. године, рачун број 143/10-39
од 17.06.2010. године, рачун број 148/10-40 од 23.06.2010. године, 149/10-41 од 23.06.2010. године,
рачун број 164/10-46 од 08.07.2010. године, рачун број 169/10-48 од 14.07.2010. године, рачун број
170/10-49 од 14.07.2010. године, рачун број 179/10-50 од 27.07.2010. године, рачун број 180/10-51
од 27.07.2010. године, рачун број 182/10-52 од 30.07.2010. године, рачун број 190/10-55 од
11.08.2010. године, рачун број 189/10-54 од 11.08.2010. године, рачун број 25/10-10 од 26.01.2010.
године, рачун број 240/10-81 од 11.11.2010. године, рачун број 341/09-96 од 07.09.2009. године,
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рачун број 357/09-101 од 18.09.2009. године, рачун број 357/09-109 од 19.10.2009. године, рачун
број 387/09-114 од 04.11.2009. године, рачун број 425/09-124 од 16.12.2009. године, рачун број
410/09-П од 04.12.2009. године, рачун број 414/09-123 од 07.12.2009. године и рачун број 397/09122 од 27.11.2009. године, (регистратор 9 документације, стр. 2879-2933)
- Аналитичке картице „ГЕОУРБ ГРОУП“ ДОО Београд као добављач за 2009. и 2010. годину
(регистратор 9 документације, стр. 2934-2935)
-Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 42 за 2009.
годину, (регистратор 4 документације, стр. 1360-1401)
-Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 9 до броја 48 за 2010.
годину, (регистратор 4 документације, стр. 1321-1359)
-Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 46 за 2010.
годину (регистратор 4 документације, стр. 1278-1320)
-Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 49 до броја 62 за 2010.
годину, (регистратор 4 документације, стр. 1263-1277)
-Девизни изводи Тарго телеком ДОО код Хипо Алпе Адриа банке од броја 2 до броја 8 за
2011. годину, (регистратор 4 документације, стр. 1256-1262)
-Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 57 до броја 62 за 2011.
годину, (регистратор 4 документације, стр. 1250-1255)
-Девизни изводи Тарго телеком ДОО код Хипо Алпе Адриа банке од броја 1 до броја 8 за
2011. годину, (регистратор 4 документације, стр. 1239-1249)
-Девизни изводи Тарго телеком ДОО код Уникредит банке од броја 8 до броја 19 за 2011.
годину, (регистратор 4 документације, стр. 1227-1238
-Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 56 за 2011.
годину, (регистратор 4 документације, стр. 1170-1226)
-Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 2 до броја 7 за 2011.
годину, (регистратор 4 документације, стр. 1164-1169)
-Динарски дневни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 52 за
2009. годину, (регистратор 6 документације, стр. 1852-1911)
-Динарски дневни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 118 за
2010. годину (регистратор 6 документације, стр. 1681-1851)
-Динарски дневни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 119 до броја 168 за
2010. годину, (регистратор 7 документације, стр. 2378-2455)
-Динарски дневни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 123 за
2011. годину, (регистратор 7 документације, стр. 2147-2377)
-Динарски дневни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 124 до броја 157 за
2011. годину, (регистратор 7 документације, стр. 2073-2146)
-Динарски дневни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 158 до броја 184 за
2011. годину, (регистратор 6 документације, стр. 2021-2072)
-Динарски дневни изводи Тарго телеком ДОО код Уникредит банке од броја 185 до броја 194
за 2011. годину, (регистратор 6 документације, стр. 2011-2020)
-Динарски дневни изводи Тарго телеком ДОО код Хипоалпеадриа банке од броја 1 до броја
34 за 2011. годину (регистратор 6 документације, стр. 1912-2010)
-Аналитичка картица предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО за период од 01.09.2010. – 31.12.2010.
године за добављача у иностранству ''Оптични достоповни системи'' ДОО Марибор (осим
докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор 8 документације, стр. 2472-2497)
-Аналитичка картица предузећа ''Тарго телеком'' ДОО конто 4340 за период од 01.01.2011. –
31.12.2011. године за добављача у иностранству ''Оптични достоповни системи'' ДОО Марибор
(осим докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор 8 документације, стр. 24982586)
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-Аналитичка картица предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО конто 4340 добављача из иностранства
за ''Оптисис'' Марибор за период од 01.01.2010. – 31.08.2010. године (осим докумената на
словеначком и енглеском језику) (регистратор 8 документације, стр. 2458-2503)
-Налог за књижење предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. UV/990 са фактурама предузећа
''Оптисис'' ДОО бр. 11-00057 од 11.01.2011. године, предузећа ''Милшпед'' бр. 1475 од 13.01.2011.
године, ЈЦИ бр. 990/12.01.11., са пратећом документацијом ЦИ Београд и изводом бр. 16 од дана
25.01.2011. године ''Волксбанк Србија'' за власника рачуна ''Милшпед'' ДОО, (регистратор 10
документације, стр. 3050-3059)
-Фактура предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-02235 од 07.12.2010. године предузећу
''НУБА Инвест'' ДОО Београд са фактуром предузећа '' Милшпед'' ДОО бр. 98597 од 10.12.2010.
године, ЈЦИ бр. 84471/08.12.10. ЦИ Београд, (регистратор 10 документације, стр. 3060-3066)
-Налог за књижење бр. 3/44 од дана 16.03.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО –
врста књижења: увоз оптичких каблова, са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 1000390 од 12.03.2010. године, фактура предузећа ''Милшпед'' бр. 18483 од 18.03.2010. године,
фактуром предузећа ''Милшпед'' бр. 18484 од 18.03.2010. године, фотокопијом потврде о
извршеним плаћањима предузећа ''Милшпед'' ДОО за клијента '' НУБА Инвест'' ДОО, два примерка
ЈЦИ 14738/16.03. и обарчун царинског дуга бр. 11568-1004-014738 (регистратор 10 документације,
стр. 3067-3085)
-Налог за књижење бр. 4/44 од дана 22.03.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО –
врста књижења: увоз оптичких каблова, са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 1000448 од 19.03.2010. године, фактура предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 19881 од 23.03.2010. године,
обарчун царинског дуга бр. 11568-1004-016049 од 22.03.2010. године ЦИ Београд, два примерка
ЈЦИ бр. 16049/22.03. ЦИ Београд и фактура предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 19884 од 23.03.2010.
године, (регистратор 10 документације, стр. 3086-3097)
-Налог за књижење бр. 280/14 од дана 02.06.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО –
врста књижења: улазне фактуре – трошак са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 1000848 од 26.05.2010. године, налог за књижење бр. 279/14 од дана 03.06.2010. године – врста
књижења: улазне фактуре – трошак са фактуром предузећа ''Траншпед про теам'' ДОО Београд бр.
100006 од 03.06.2010. године, ЈЦИ бр. 2851/02.06.10. ЦИ Београд и обрачуном царинског дуга ЦИ
Београд бр. 11207-1004-002851 од 02.06.2010. године, (регистратор 10 документације, стр. 30983104)
-Налог за књижење бр. 5/44 од дана 17.08.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО –
врста књижења: увоз оптичких каблова са фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 63131 од
17.08.2010. године, два примерка обрачуна царинског дуга ЦИ Лука Београд бр. 11029-1004-022361
од 16.08.2010. године, два примерка ЈЦИ бр. 22361/16.08.10. ЦИ Лука Београд од 16.08.2010.
године, фактура предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01356 од 12.08.2010. године, налог за
књижење бр. 99/10 од дана 17.08.2010. године – врста књижења: остала књижења са потврдом о
извршеним плаћањима предузећа ''Милшпед'' ДОО за клијента ''НУБА Инвест'' ДОО и налогом за
књижење бр. 5/44 од 17.08.2010. године, (регистратор 10 документације, стр. 3105-3118)
-Налог за књижење бр. 1/44 од дана 01.03.2010. године – врста књижења: увоз оптичких
каблова са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-00304 од 26.02.2010. године, два
примерка ЈЦИ бр. 680 ЦИ Лука Београд од 01.03.2010. године, обрачун царинског дуга бр. 115681004-011233 ЦИ Београд од 01.03.2010. године, ЈЦИ бр. 11233/01.03.10.од 01.03.2010. године ЦИ
Београд, фотокопија међународног товарног листа – ЦМР бр. 0000612 од 25.02.2010. године, налог
за књижење бр. 52/14 и бр. 50/14 од дана 26.02.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО,
фотокопија извода текућег рачуна предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО од 08.03.2010. године издат од
стране ''Уникредит банке'', фактура предузећа ''Колишпед'' Земун бр. 311-N од 01.03.2010. године и
налог за књижење бр. 19/10 од 03.03.2010. године, (регистратор 10 документације, стр. 3119-3136)
-Налог за књижење бр. 2/44 од дана 09.03.2010. године предузећа ''НУБА ИНвест'' ДОО –
врста књижења: увоз оптичких каблова са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 1000354 од 05.03.2010. године, фактура предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 18490 од 18.03.2010. године,
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обрачун царинског дуга бр. 11568-1004-013029 од дана 09.03.2010. године ЦИ Београд, два
примерка ЈЦИ бр. 13029/09.03. ЦИ Београд, извод текућег рачуна предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
од 15.03.2010. године издат од стране ''Уникредит банке'' и налог за књижење бр. 20/10 од
10.03.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО (регистратор 11 документације, стр. 3601-3619)
-Налог за књижење бр. 6/44 од дана 23.08.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО –
врста књижења: увоз оптичких каблова са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 1001375 од дана 16.08.2010. године, фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 64756 од 23.08.2010.
године, обрачуном царинског дуга бр. 11568-1004-054421 од дана 23.08.2010. године ЦИ Београд,
дакларацијама о царинској вредности робе, ЈЦИ бр. 54421/23.08.10. од 23.08.2010. године ЦИ
Београд(регистратор 11 документације, стр.3620-3628)
-Налог за књижење бр. UV/036145 од дана 21.05.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00753 од дана 11.05.2011. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 38426 од 16.05.2011. године, обрачуном царинског дуга бр. 115681104-036145 од дана 14.05.2011. године ЦИ Београд, дакларацијама о царинској вредности робе,
ЈЦИ бр. 36145/14.05.11. од 14.05.2011. године ЦИ Београд (регистратор 11 документације, стр.
3629-3636)
-Налог за књижење бр. UV/57191 од дана 03.09.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01495 од дана 02.09.2010. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 68459 од 09.09.2010. године и фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО
бр. 68462 од 03.09.2010. године, обрачуном царинског дуга бр. 11568-1004-057191 од дана
03.09.2010. године ЦИ Београд, дакларацијама о царинској вредности робе, ЈЦИ бр. 57191/03.09.10
од 03.09..2010. године ЦИ Београд и ЈЦИ бр. 62492/02.09.10 од 02.09.2010. године ЦИ Батровци
(регистратор 12 документације, стр. 3637-3648)
-Налог за књижење бр. UV/60632 од дана 17.09.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01588 од дана 15.09.2010. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 72293 од 17.09.2010. године, обрачуном царинског дуга бр. 115681004-060632 од дана 16.09.2010. године ЦИ Београд, дакларацијама о царинској вредности робе,
ЈЦИ бр. 60632/16.09.10 од 16.09.2010. године ЦИ Београд, (регистратор 12 документације, стр.
3649-3654)
-Налог за књижење бр. UV/019941 од дана 22.03.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00480 од дана 21.03.2011. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 21670 од 22.03.2011., обрачуном царинског дуга бр. 11568-1004019941 од дана 22.03.2011. године ЦИ Београд, дакларацијама о царинској вредности робе, ЈЦИ бр.
19941/22.03. од 22.03.2011. године ЦИ Београд са декларацијама о царинској вредности робе
(регистратор 12 документације, стр. 3655-3662)
-Налог за књижење бр. UV/62248 од дана 22.09.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01640 од дана 21.09.2010. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 74350 од 24.09.2010. године, обрачуном царинског дуга бр. 115681004-062248 од дана 22.09.2010. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 62248/22.09.10. од 22.09..2010. године
ЦИ Београд и декларацијама о царинској вредности робе, (регистратор 12 документације, стр. 36633671)
-Налог за књижење бр. UV/0067862 од дана 12.10.2010. године предузећа ''НУБА Инвест''
ДОО са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01775 од дана 11.10.2010. године,
фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 80206 од 13.10.2010., обрачуном царинског дуга бр.
11568-1004-067862 од дана 12.10.2010. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 67862/12.10.10. од 12.12.2010.
године ЦИ Београд и декларацијама о царинској вредности робе(регистратор 12 документације, стр.
3672-3679)
-Налог за књижење бр. UV/064822 од дана 01.10.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01693 од дана 29.09.2010. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 76831 од 01.10.2010., обрачуном царинског дуга бр. 11568-1004064822 од дана 01.10.2010. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 64822/01.10.10. од 01.10.2010. године ЦИ
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Београд и декларацијама о царинској вредности робе, (регистратор 12 документације, стр. 36803687)
-Налог за књижење бр. UV/63822 од дана 01.10.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01675 од дана 27.09.2010. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 75751 од 29.09.2010., обрачуном царинског дуга бр. 11568-1004063822 од дана 28.09.2010. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 63822/28.09.10 од 28.09.2010. године ЦИ
Београд и декларацијама о царинској вредности робе, (регистратор 12 документације, стр. 36873693)
-Налог за књижење бр. UV/038624 од дана 24.05.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00816 од дана 20.05.2011. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 41353 од 24.05.2011. обрачуном царинског дуга бр. 11568-1104038624 од дана 23.05.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 38624/23.05.11. од 23.05.2011. године ЦИ
Београд и декларацијама о царинској вредности робе, (регистратор 12 документације, стр. 36943699)
-Налог за књижење бр. UV/016030 од дана 13.10.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са три примерка фактуре предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-01666 од дана 11.10.2011.
године, фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 89569 од 17.10.2011., обрачуном царинског дуга
бр. 11282-1104-016030 од дана 13.10.2011. године ЦИ за курирску пошту ''ДХЛ'', ЈЦИ бр.
16030/13.10.11 од 13.10.2011. године ЦИ ''ДХЛ'' и фактура предузећа ''ДХЛ'' бр. 114485-02 од
14.10.2011. године, (регистратор 12 документације, стр. 3700-3711)
-Налог за књижење бр. UV/042072 од дана 03.06.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00862 од дана 26.05.2011. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 45574 од 03.06.2011., обрачуном царинског дуга бр. 11568-1104042072 од дана 02.06.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 42072/2.6.11 од 02.06.2011. године ЦИ
Београд и фотокопијом фактуре предузећа ''ФОРВАРДЕРИ'' ДОО бр. 250000101787 од 15.06.2011.
године(регистратор 12 документације, стр. 3712-3719)
-Налог за књижење бр. UV/043080 од дана 06.06.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са четири примерка фактуре предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00884 од дана 30.05.2011.
године, фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 46819 од 07.06.2011., обрачуном царинског дуга
бр. 11568-1104-043080 од дана 06.06.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 43080/06.06.11 ЦИ Београд
од 06.06.2011. године (регистратор 12 документације, стр. 3720-3730)
-Налог за књижење бр. UV/043082 од дана 07.06.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са четири примерка фактуре предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00913 од дана 03.06.2011.
године, фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 46815 од 07.06.2011., обрачуном царинског дуга
бр. 11568-1104-043082 од дана 06.06.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 43082/06.06.11 ЦИ Београд
од 06.06.2011. године, (регистратор 12 документације, стр. 3731-3739)
-Налог за књижење бр. UV/016304 од дана 17.06.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00946 од дана 09.06.2011. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр.50431 од 17.06.2011., обрачуном царинског дуга бр. 11118-1104016304 од дана 15.06.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 16304/15.06.11 ЦИ Београд од 15.06.2011.
године (регистратор 12 документације, стр. 3740-3745)
-Налог за књижење бр. UV/074658 од дана 22.09.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са четири примерка фактуре предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-01523 од дана 20.09.2011.
године, фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр.81383 од 23.09.2011., обрачуном царинског дуга
бр. 11568-1104-074658 од дана 22.09.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 74658/22.09.11 ЦИ Београд
од 22.09.2011. године и међународним товарним листом ЦМР бр. 6394389 од 20.09.2011. године
(регистратор 12 документације, стр. 3746-3755)
-Налог за књижење бр. UV/068981 од дана 03.09.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактурама предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-01404 и бр. 11-01403 од дана 31.08.2011.
године, фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр.75371 од 05.09.2011., обрачуном царинског дуга
бр. 11568-1104-068981 од дана 03.09.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 68981/03.09.11 ЦИ Београд
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од 03.09.2011. године и фактуром предузећа ''ДХЛ'' бр. 111841-02 од 19.09.2011. године(регистратор
12 документације, стр. 3756-3769)
-Налог за књижење бр. UV/002166 од дана 03.02.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00176 од дана 28.01.2011. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр.8173 од 07.02.2011., потврдом о извршеним плаћањима предузећа
''Милшпед'' за клијента ''НУБА Инвест'' ДОО од 04.03.2011. године, извод ''Сосиете Женерал
Србија'' за клијента ''Милшпед'' ДОО Београд бр. 34 од дана 18.02.2011. године, обрачуном
царинског дуга бр. 11134-1104-002166 од дана 03.02.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр.
2166/03.02.11 ЦИ Београд од 03.02.2011. године и декларацијама о царинској вредности робе,
(регистратор 12 документације, стр. 3770-3782)
-Фотокопија транспортног листа ''ECI Telecom'' LTD број пошиљке 250453 од 01.06.2011.
године за предузеће ''НУБА Инвест'' ДОО (регистратор 12 документације, стр. 3783)
-Фотокопија транспортног листа ''ECI Telecom'' LTD број пошиљке 249940 од 01.06.2011.
године за предузеће ''НУБА Инвест'' ДОО, (регистратор 12 документације, стр. 3784)
-Обарчун царинског дуга бр. 11410-1104-027274 од 09.06.2011. године ЦИ Аеродром Београд,
(регистратор 12 документације, стр. 3785)
-ЈЦИ бр. 27274/09.06.11 од 09.06.2011. године ЦИ Аеродром Београд (регистратор 12
документације, стр. 3785-3789)
-Аналитичка картица предузећа ''Тарго телеком'' ДОО Београд за добављача у иностранству
''ECI Telecom'' LTD, (регистратор 12 документације, стр. 3790-3791)
-Фактура предузећа ''ECI Telecom'' LTD бр. 570074690 од 30.10.2011. године предузећу
''НУБА Инвест'' ДОО, (регистратор 12 документације, стр. 3792)
-Фактура предузећа ''ECI Telecom'' LTD бр. 570072157 од 15.08.2011. године предузећу
''НУБА Инвест'' ДОО, (регистратор 12 документације, стр. 3793)
-Налог за књижење предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. UV/024224 од 24.05.2011. године са
фактуром ''ECI Telecom'' LTD бр. 248890 од 17.05.2011. године, декларацијама о царинској
вредности робе, уверењем предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. 26/2011 од 24.05.2011. године, ЈЦИ
бр. 24224/24.05.11 ЦИ Аеродром Београд од 24.05.2011. године, обрачун царинског дуга бр. 114101104-024224 од 24.05.2011. године, (регистратор 12 документације, стр. 3794-3814)
-Налог за књижење предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. UV/027273 од 10.06.2011. године са
фактуром ''ECI Telecom'' LTD бр. 249868 од 05.06.2011. године са отпремницом, декларацијама о
царинској вредности, обрачуном царинског дуга бр. 11410-1104-027273 од 10.06.2011. године и ЈЦИ
бр. 27273/09.06.11 од 09.06.2011. године ЦИ Аеродром Београд(регистратор 12 документације, стр.
3815-3824)
-Налог за књижење предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. UV/041107 од 24.08.2011. године са
фактуром ''ECI Telecom'' LTD бр. 256495 од 15.08.2011. године, фактуром предузећа ''Милшпед''
ДОО бр. 72759 од 26.08.2011. године, декларацијом о царинској вредности робе, обрачуном
царинског дуга бр. 11410-1104-041107 од 24.08.2011. године и ЈЦИ бр. 41107/24.08.2011 од
24.08.2011. године ЦИ Аеродром Београд, (регистратор 12 документације, стр. 3825-3836)
-Налог за књижење предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. UV/051641 од 20.10.2011. године са
фактуром ''ECI Telecom'' LTD бр. 262008 од 16.10.2011. године и отпремницом за робу, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 91400 од 21.10.2011. године, обрачуном царинског дуга бр. 114101104-051641 од 20.10.2011. године и ЈЦИ бр. 51641/19.10.2011 од 19.10.2011. године ЦИ Аеродром
Београд, (регистратор 12 документације, стр. 3837-3845)
-Аналитичка картица предузећа ''Тарго телеком'' ДОО за добављача у иностранству ''Yhejiang
Chaoqian Communicatio Equipment CO.LTD'' за период од 01.01.2011. – 31.12.2011. године (осим
докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор 12 документације, стр. 3846)
-Налог за књижење предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. UV/092628 од 24.11.2011. године са
фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 104383 од 25.11.2011. године, фактура ''Yhejiang Chaoqian
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Communicatio Equipment CO.LTD'' бр. 2011CQ1013 од 13.10.2011. године и отпремницом, ЈЦИ бр.
92628/18.11.11 од 18.11.2011. године ЦИ Београд, обрачун царинског дуга бр. 11568-1104-092628 од
24.11.2011. године ЦИ Београд и декларацијама о царинској вредности робе и другом пратећом
документацијом уз наведени ЈЦИ (осим докумената на словеначком и енглеском језику)
(регистратор 12 документације, стр. 3847-3880)
-Уговор о спровођењу консултантског инжињеринга и вођењу пројекта у пројектовању,
изградњи и опремању оптичке мреже у Републици Србији од 01.12.2009. године (на српском и
словеначком језику) (регистратор 10 документације, стр. 3196-3208)
-Анекс уговором о спровођењу консултантског инжињеринга и вођењу пројекта у
пројектовању изградњи и опремању оптичке мреже у Републици Србији од 10.04.2010. године,
(регистратор 10 документације, стр. 3209-3210)
-Анекс уговора о спровођењу консултантског инжињеринга и вођењу пројекта у
пројектовању изградњи и опремању оптичке мреже у Републици Србији од 05.01.2012. године,
(регистратор 10 документације, стр. 3211-3212)
-Аналитичке картице Томцетес као добављач за 2012 годину (регистратор 10 документације,
стр. 3270)
-Аналитичке картице Томцетес као добављач за 2010, (регистратор 10 документације, стр.
3214-3215)
-Аналитичке картице Томцетес као добављач за 2011, (регистратор 10 документације, стр.
3239-3241)
-40 рачуна Томцетес ДОО Љубљана према Нуба Инвест ДОО Београд за период од 2010-2012
године (као у табеларном прегледу), (осим докумената на словеначком и енглеском језику)
(регистратор 10 документације, стр. 3214-3285)
-Фотокопије дневних извода „Уникредит банке“ за ДОО Томцетес Љубљана по данима
уплата од Нуба Инвест ДОО Београд за период 2010-2012 година (осим докумената на словеначком
и енглеском језику) (регистратор 11 документације, стр. 3384-3503)
-Фотокопије путних исправа Раста Томажича и Патрика Цеглара, (регистратор 11
документације, стр. 3504-3505)
-Аналитичка картица Rovere Business Investment Consulting као ино добављач за 2011 и 2010.
годину (осим докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор 10 документације,
стр.3286-3288)
-32 рачуна Rovere Business Investment Consulting према Нуба Инвест ДОО Београд за период
2010-2011 година (као у табеларном прегледу) (регистратор 10 документације, стр. 3289-3330)
-Уговор о пружању услуга Eymard limited дел.бр.910/10 од 01.08.2010. године (регистратор
10 документације, стр. 3331-3333)
-Аналитичка картица Eymard limited као ино добављач за 2010. годину (осим докумената на
словеначком и енглеском језику) (регистратор 10 документације, стр. 3334)
- Аналитичка картица Eymard limited као ино добављач за 2011.. годину (осим докумената на
словеначком и енглеском језику) (регистратор 10 документације, стр. 3337)
-Рачуни ино добављача Eymard limited бр.10-01001 од 30.08.2010. године, бр.10-01002 од
30.09.2010. године (регистратор 10 документације, стр.3335-3336)
-Рачуни ино добављача Eymard limited број 10-010003 од 30.04.2011. године (осим докумената
на словеначком и енглеском језику) (регистратор 10 документације, стр. 3338)
-Фотокопије извештаја словеначке полиције број Д 1749544 од 19.05.2010.године и број Д
1749544 од 20.12.2010.године (осим докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор
10 документације, стр. 3153-3157)
-подаци са сајта Министарства финансија који се односе на бонитет и Агенције за привредне
регистре Словеније који се односе на статусне податке повезаних правних лица у Словенији (осим
докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор 10 документације, стр. 3177-3195)
-мејл Душана Флорјанчича од 20.09.2012. године, (осим докумената на словеначком и
енглеском језику) (регистратор 10 документације, стр. 3137-3138)
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-подаци из базе Завода за здравствено осигурање Слованије за правна лица „Nuba svetovanje
in investiranje“ ДОО, „Tomcetes“ ДОО (осим докумената на словеначком и енглеском језику)
(регистратор 10 документације, стр. 3139-3152)
-Уговор у фотокопији о закупу оптичких влакана и просторија за инсталацију
телекомуникационе опреме број 411/11 од 10.05.2011. године, са Cogent Communications d.o.o. –
представништво у Београду (осим докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор 11
документације, стр. 3512-3544)
-Уговор у фотокопији о закупу уређене појасне ширине комуникационих канала од
10.03.2011. године са Телеком Словеније (на српском и енглеском језику), (регистратор 11
документације, стр. 3545-3563)
-Уговор у фотокопији о закупу оптичких влакана и просторија за инсталацију
телекомуникационе опреме број 411/11 од 10.05.2011. године, са Cogent Communications d.o.o. –
представништво у Београду на енглеском језику, (регистратор 11 документације, стр. 3564-3594)

ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 3:
1.Правилник о поступку издавања дозвола за јавне телекомуникационе мреже и јавне
телекомуникационе услуге и вођењу регистра („Службени гласник РС", број 29/06);
(регистратор 13 документације, стр. 3890-3894)
2.Правилник о утврђивању врста јавних телекомуникационих услуга за које се издаје
лиценца („Службени гласник РС, број 29/06); (регистратор 13 документације, стр. 3895)
3.Правилник о јавним телекомуникационим мрежама и јавним телекомуникационим
услугама за које се издаје одобрење („Службени гласник РС број 60/06); (регистратор 13
документације, стр. 3896-3897)
4.Правилник о условима за издавање одобрења за јавне телекомуникационе мреже и садржај
одобрења („Службени гласник РС", број 94/08); (регистратор 13 документације, стр. 3898-3909)
5.Правилник о условима и поступку издавања одобрења јавном телекомуникационом
оператору за повезивање домаће телекомуникационе мреже са телекомуникационом мрежом
друге државе („Службени гласник РС број 94/08); (регистратор 13 документације, стр. 3910-3912)
6.Потврда о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга
од 24.06.2011. године за „Nuba Invest" ДОО - оригинал; (регистратор 13 документације, стр. 3913)
7.Образац ОБ - Обавештење оператора за упис у евиденцију оператора - „Nuba Invest" ДОО
број 692/11 од 15.06.2011. године, са прилозима као у тексту - оригинал; (регистратор 13
документације, стр. 3914-3928)
8.Достава решења Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 142877/11
од 18.11.2011. године о промени пословног имена и седишта оператора „Nuba Invest" ДОО,
Београд, допис број: 1744/11 од 23.11.2011. године - оригинал; (регистратор 13 документације,
стр. 3930)
9.Образац ОБ - Обавештење оператора за упис у евиденцију оператора – „Targo
Telekom“ ДОО – оригинал; (регистратор 13 документације, стр. 3931-3936)
10.Потврда о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга
од 17.05. 2012. године за „Targo Telekom“ ДОО раније „Nuba Invest" ДОО - оригинал; (регистратор
13 документације, стр. 3937)
11.Образац ОБ - Обавештење оператора за упис у евиденцију оператора – „Targo
Telekom“ ДОО - број: 1-01-3450-39/12 од 03.05.2012. године, са одговарајућим прилозима као у
тексту, бланко уговор о пружању телекомуникационе услуге, бланко уговор о прикључењу на
оптички кабловски дистрибутивни систем „Targo Telekom“ ДОО и Општи услови за пружање
услуга - оригинал; (регистратор 13 документације, стр. 3938-3970)
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12.Захтев за добијање инструкција о корацима и поступцима за добијање потребних
одобрења од стране Агенције, поднет Агенцији од стране „Nuba Invest“ под бројем: 085/10 од
16.02.2010. године са фотокопијама Решења о грађевинској дозволи број: 351-03-01631/2009-07
и 351-03-00045/2010-07 од 28.01.2010. године издати од стране Министарства животне средине и
просторног планирања са скицом кичме мреже у Републици Србији; (регистратор 13
документације, стр. 3971-3983)
13.Информација о поступку добијања дозвола број: 1-Каб-031-650/10-1 од 10.03.2010. године
упућен од стране Агенције „Nuba Invest“ ДОО; (регистратор 13 документације, стр. 3984-3985)
14.Захтев Републичке дирекције за имовину Републике Србије, број: 46-432/2010-04 од 28.
јула 2010. године и Одговор Агенције на допис Републичке дирекције за имовину Републике
Србије који се односи на прикључења контејнера за смештај телекомуникационе опреме за
електромонтажу на граничном прелазу Хоргош, број: Каб.3491-793/10 од 09.08.2010. године;
(регистратор 13 документације, стр. 3986)
15.Одговор Агенције народном посланику Велимиру Илићу поводом захтева за
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, број: 1-Каб-031-685/10 од
18.03.2010. године и Захтев за приступ информацији од јавног значаја, агенцијски број: Каб-031685/10; (регистратор 13 документације, стр. 3987-3990)
16.Службена белешка са састанка представника Агенције и „Nuba Invest“ број: 1-01-345021/10-2 од 16.11.2010. године; (регистратор 13 документације, стр. 3991)
17.Допис Агенције Савету за борбу против корупције број: 1-Каб-349-912/10 од
27.10.2010. године и Допис Савета за борбу против корупције 72 Број: 07-7758/2010 од 21.
октобра 2010. године; (регистратор 13 документације, стр. 3992-3994)
18.Фасцикла Обавештење „Nuba Invest“ о отпочињању делатности електронских
комуникација које је поднето Агенцији под бројем: 802/10 од 13.10.2010. године, са пратећом
документацијом у фотокопији; (регистратор 13 документације, стр. 3995-4044)
19.Захтев Агенције „Nuba Invest“ о допуни обавештења и позив за отклањање
формалних недостатака поднеска, број: 1-01-3450-21/10 од 27.10.2010. године; (регистратор 13
документације, стр. 4045-4046)
20.Допуна обавештења „Nuba Invest“ о отпочињању обављања делатности електронских
комуникација које је поднето Агенцији под бројем: 855/10 од 01.11.2010. године; (регистратор
13 документације, стр. 4047)
21.Позив за састанак ради размене информација који је Агенција упутила „ Nuba
Invest“ број: 1-01-3450-21/10-1 од 05.11.2010. године; (регистратор 13 документације, стр. 4048)
22.Допис Агенције број: 1-01-3459-11/11-1 од 25.03.2011. године којим се од „Nuba
Invest“ траже одређени подаци у вези са међународним повезивањем; (регистратор 13
документације, стр. 4049-4050)
23.Дописи Агенције Министарству животне средине и просторног планирања број: 1-Каб031-650/10-2 од 10.03.2010. године на име др Оливера Дулића, министра и Небојше Јањићапомоћника министра; (регистратор 13 документације, стр. 4051-4052)
24.Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „Univerzalne Telekomunikacije“ d.d. из Републике
Хрватске, број: 1-01-345-23/11-5 од 21.11.2011. године са Одобрењем за међународно повезивање,
дописима
(БИА)
број:
1-01-345-23/11-1
од
18.10.2011.
године
и
Министарства одбране број: 1-01-345-23/11-2 од 18.10.2011. године, ради давања сагласности на
предметно повезивање,
као и одговор БИА број : 02-24322 од 10.11.2011. године и
Министарства одбране – Војна пошта број 2722, Инт.бр. 156-125 од 31.10.2011. године;
(регистратор 13 документације, стр. 4053-4059)
25.Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „Odašiljači i veze" ДОО из Републике Хрватске, број:
1-01-3459-28/11-6 од 21.10.2011. године са Одобрењем за међународно повезивање, дописима БИА
број: 1-01-3459-28/11-2 од 27.09.2011. године и Министарству одбране број: 1-01-3459-28/11-3 од
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27.09.2011. године, као и одговор БИА број: 02-22288 од 13.10.2011. године и Министарства
одбране - Војна пошта број 2722, Инт. бр. 156-116 од 17.10.2011. године; (регистратор 13
документације, стр. 4060-4066)
26.Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „Neotel" ДОО из Републике Македоније, број: 1-013459-29/11-6 од 21.10.2011. године са Одобрењем за међународно повезивање, дописима БИА
број: 1-01-3459-29/11-2 од 27.09.2011. године и Министарству одбране број: 1-01-3459-29/11-3 од
27.09.2011. године, као и одговор БИА број: 02-22290 од 13.10.2011. године и Министарства
одбране - Војна пошта број 2722, Инт. бр. 156-116 од 17.10.2011. године; (регистратор 13
документације, стр. 4067-4074)
27.Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „Bulgarian Telecomunications Company“ AD из
Републике Бугарске, број: 1-01-3459-31/11-6 од 21.10.2011. године са Одобрењем за
међународно повезивање (регистратор 13 документације, стр. 4075-4078)
28. Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „Pantel Intemational Hungary" из Републике Мађарске,
број: 1-01-3459-32/11-5 од 30.09.2011. године са Одобрењем за међународно повезивање; (осим
докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор 13 документације, стр. 4079-4081)
29. Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „МОБИЛТЕЛ" из Републике Бугарске, број: 1-013459-11/11-7 од 01.08.2011. године са Одобрењем за међународно повезивање, дописима БИА
број: 1-01-3459-11/11 од 01.07.2011.године и Министарству одбране број: 1-01-3459-11/11 од
01.07.2011.године, као и одговор БИА број: 02-16624 од 22.07.2011. године и Министарства
одбране - Војна пошта број 2722, Инт. бр. 156-63 од 19.07.2011. године; (осим докумената на
словеначком и енглеском језику) (регистратор 13 документације, стр. 4082-4088)
30.Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом
мрежом
компаније
„One Telecommunications Services" d.o.o. из
Републике Македоније, број: 1-01-3459-16/11-6 од 01.08.2011. године са Одобрењем за
међународно повезивање; (регистратор 13 документације, стр. 4089-4091)
31.Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „Hrvatski Тelekom" d.d. из Републике Хрватске, број:
1-01-3459-11/11-5 од 01.08.2011. године са Одобрењем за међународно повезивање; (регистратор
13 документације, стр. 4092-4094)
32.Картица конта 122111 потраживања од купца „Targo Telekom“ (раније „Nuba Invest“ ДОО
из Београда) за период од 1.1.2010. године до 31.12.2010. године са изводима број: 252, 250 и 198 и
документација Агенције о висини накнаде трошкова за издавање техничке дозволе - сертификата у
фотокопији; (регистратор 13 документације, стр. 4095-4104)
33.Картица конта 122111 потраживања од купца „Targo Telekom“ (раније „Nuba Invest“ ДОО
из Београда) за период од 01.01.2011. године до 31.12.2011. године са изводима број: 14, 53, 103,
128, 159 и 251 и документација Агенције о висини накнаде трошкова за издавање техничке дозволе
- сертификата у фотокопији; (регистратор 13 документације, стр. 4105-4133)
34.Картица конта 122111 истраживања од купца „Targo Telekom“ (раније „Nuba Invest“ ДОО
из Београда) за период од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године са изводима број: 193, 162, 36,
64, 120 и 160 и документација Агенције о висини накнаде трошкова за издавање техничке дозволе
- сертификата у фотокопији; (регистратор 13 документације, стр. 4134-4195)
35.Фотокопија Пријаве
за добијање одобрења за мрежу предузећа „INVEST
INŽINJERING" ДОО Нови Сад и фотокопија Одобрења за мрежу које је издала Агенција, под
бројем: 1800-3/1 од 08.05.2009. године напред наведеном правном лицу; (регистратор 13
документације, стр.4154-4175)
36.Фотокопија Пријаве за добијање одобрења за мрежу предузећа „SERBIA BROADBAND SRPSKE KABLOVSKE MREŽE“ ДОО из Београда и фотокопија Одобрења за мрежу које је
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издала Агенција, под бројем: 1800-1/1 од 26.12.2008.године напред наведеном правном лицу;
(регистратор 13 документације, стр. 4176-4195)
37.Фотокопија Пријаве за добијање одобрења за мрежу предузећа „ KDC TEL-STAR
МАЈА KRSTIĆ PREDUZETNIK“ из Прокупља и фотокопија Одобрења за мрежу под бројем:
1600-32/1 од 15.06.2010. године (регистратор 13 документације, стр. 4196-4212)
38.Списак телекомуникационих услуга оператора „Nuba Invest“ ДОО Београд од 13.10.2011.
године (оригинал); (регистратор 13 документације, стр. 4237)
39. Leter of intention regarding intemational interconnection „Nuba Invest“ ДОО број: 1315/11 од
28.09.2011. године (оригинал); (осим докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор
13 документације, стр. 4215-4216)
40.Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга (оригинал); (регистратор 13
документације, стр. 4217)
41.Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Univerzalnim
telekomunikacijama“ од стране „Nuba Invest“ ДОО; (регистратор 13 документације, стр. 4218)
42.Захтев Агенције Министарству одбране број 1-01-345-23/11-2 од 18.10.2011. за давање
мишљења о повезивању „Nuba Invest“ ДОО са „Univerzalnim telekomunikacijama“ из Хрватске;
(регистратор 13 документације, стр. 4219)
43.Захтев за међународно повезивање број 01-3459-31/11 од 26.08.2011. године (оригинал);
(регистратор 13 документације, стр. 4220)
44.Допуна захтева за међународно повезивање од 22.09.2011. године (оригинал); (регистратор
13 документације, стр. 4221)
45. Leter of intention regarding international interconnection „Nuba Invest“ ДОО број 253/11 од
24.03.2011. године (оригинал); (осим докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор
13 документације, стр. 4222-4223)
46.Списак телекомуникационих услуга оператора „Nuba Invest“ ДОО Београд од 26.08.2011.
године (оригинал); (регистратор 13 документације, стр. 4224)
47.Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга (оригинал) ; (регистратор 13
документације, стр. 4225)
48.Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Odašiljači i veze“ од стране
„Nuba Invest“ ДОО; (регистратор 13 документације, стр. 4226)
49.Захтев за међународно повезивање број 01-3459-28/11 од 26.08.2011. године (оригинал);
(регистратор 13 документације, стр. 4227)
50.Допуна захтева за међународно повезивање од 22.09.2011. године (оригинал) ;
(регистратор 13 документације, стр. 4228)
51. Leter of intention regarding international interconnection „Nuba Invest“ ДОО број 1024/11 од
08.08.2011. године (оригинал); (осим докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор
13 документације, стр. 4229)
52.Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга од 26.08.2011. године (оригинал) ;
(регистратор 13 документације, стр. 4231)
53.Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Neotel“ од стране „Nuba Invest“
ДОО; (регистратор 13 документације, стр. 4232)
54.Захтев за међународно повезивање број 01-3459-31/11 од 26.8.2011. године (оригинал);
(регистратор 13 документације, стр. 4233)
55.Допуна захтева за међународно повезивање од 22.9.2011. године (оригинал); (регистратор
13 документације, стр. 4234)
56. Leter of intention regarding international interconnection „Nuba Invest“ ДОО број 253/11 од
24.3.2011. године (оригинал); (осим докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор 13
документације, стр. 4235-4236)
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57.Списак телекомуникационих услуга опeратора „Nuba Invest“ ДОО Београд од 26.8.2011.
године (оригинал); (регистратор 13 документације, стр. 4224)
58.Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга (оригинал) ; (регистратор 13
документације, стр. 4238)
59. Попуњен
образац
одобрења
за
међународно
повезивање
са
„Bulgarian
Telecommunication Company“ од стране „Nuba Invest“ ДОО; (осим докумената на словеначком и
енглеском језику) (регистратор 13 документације, стр. 4239)
60.Захтев за међународно повезивање број 01-3459-30/11 од 26.08.2011. године (оригинал);
(регистратор 13 документације, стр. 4240)
61. Leter of intention regarding intemational interconnection „Nuba Invest“ ДОО број 1137/11 од
24.08.2011. године (оригинал); (осим докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор
13 документације, стр. 4241-4242)
62.Списак телекомуникационих услуга оператора „Nuba Invest“ ДОО Београд од 26.08.2011.
године (оригинал); (регистратор 13 документације, стр. 4243)
63.Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга (оригинал) ; (регистратор 13
документације, стр. 4244)
64.Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Pantel Intemational“ од стране
„Nuba Invest“ ДОО заведен од 26.08.2011. заведен у Агенцији под бројем 1-01-3459-32/11;
(регистратор 13 документације, стр. 4245)
65.Захтев за међународно повезивање број l-3459-11/11 од 21.03.2011. године (оригинал);
(регистратор 13 документације, стр. 4246)
66.Допуна захтева за међународно повезивање од 04.07.2011. по бројем 01-3459-16/11-3
(оригинал); (регистратор 13 документације, стр. 4247-4248)
67.Допуна захтева за међународно повезивање број 01-3459-11/11-1 од 30.06.2011. године
(копија); (регистратор 13 документације, стр. 4249)
68. Leter of intention regarding intemational interconnection од 20.10.2010 (копија); (осим
докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор 13 документације, стр. 4250-4251)
69.Потврда о упису података у евиденцију оператора број 1-01-3491-391/11-1 од 24.06.2011.
(копија); (регистратор 13 документације, стр. 4252)
70.Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга (оригинал); (регистратор 13
документације, стр. 4253)
71.Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Мобилтел“ од стране „Nuba
Invest“ ДОО; (регистратор 13 документације, стр. 4254)
72.Допуна захтева за међународно повезивање број 01-3459-11/11-1 од 30.06.2011. године
(оригинал); (регистратор 13 документације, стр. 4256)
73. Leter of intention regarding intemational interconnection „Nuba Invest“ ДОО број 707/11 од
17.06.2011. године (копија); (осим докумената на словеначком и енглеском језику) (регистратор 13
документације, стр. 4257-4258)
74.Списак телекомуникационих услуга оперaтора „Nuba Invest“ ДОО Београд од 26.08.2011.
године (оригинал); (регистратор 13 документације, стр. 4259)
75.Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга од 26.08.2011. године (оригинал);
(регистратор 13 документације, стр. 4260)
76.Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „One Telecom“ од стране „Nuba
Invest“ ДОО; (регистратор 13 документације, стр. 4261)
77.Захтев за међународно повезивање број 01-3459-11/11 од 23.03.2011. године (оригинал);
(регистратор 13 документације, стр. 4262)
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78.Захтев за међународно повезивање број 01-3459-16/11 од 17.06.2011. године (оригинал);
(регистратор 13 документације, стр. 4263)
79.Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга од 17.06.2011. године (оригинал);
(регистратор 13 документације, стр. 4264)
80.Уговор о изградњи оптичке кабловске интерконекције број 03-2010, број „Nuba Invest“
ДОО 938/10 од 11.11.2010. године (копија); (регистратор 13 документације, стр. 4265-4270)
81.Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Хрватским телекомом“ од
стране „Nuba Invest“ ДОО; (регистратор 13 документације, стр. 4271)
82.Одлука о међународном повезивању Нуба инвест са „Мађарским телекомом“ број 1-013459-30/11 од 30.09.2011. са одобрењем за међународно повезивање (оригинали); (регистратор 13
документације, стр. 4272-4274)
83.Сагласност Министарства одбране - ВП 2722, ИНТ бр. 156-100 од 15.09.2011. да „Nuba
Invest“ ДОО може да се повеже са „Мађарским телекомом“ ; (регистратор 13 документације, стр.
4275-4277)
84.Дописи Агенције Безбедносно информативној агенцији и Министарству одбране број 1-013459-30/11-1 и 1-01-3459-30/11-2 од 02.09.2011.; (регистратор 13 документације, стр. 4276-4277)
85.Одговор Безбедносно информативне агенције број 02-2836 од 23.09.2011. о повезивању
„Nuba Invest“ ДОО са „Мађарским телекомом“;(регистратор 13 документације, стр. 4278)
86.Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Мађарским телекомом“ од
стране „Nuba Invest“ ДОО; (регистратор 13 документације, стр. 4279)
87.Изјава „Nuba Invest“ ДОО која се односи на обезбеђивање техничких и организационих
мера; (регистратор 13 документације, стр. 4280)
88.Закључак Агенције број 1-03-3458-33/11-1 од 03.03.2011. године којим се одбацује захтев
„Nuba Invest“ ДОО за обављање техничког прегледа на изградњи оптичке метро мреже у Београду
(копија); (регистратор 13 документације, стр. 4281-4282)
89.Службена белешка о обавештењу примљеном од грађанина Радуновић Јована из Београда
бр. КТР 484/12-19-1 од 20.09.2012. године; (регистратор 78 документације, стр. 8575-8578)
90.Службена белешка о обавештењу примљеном од грађанина Јанковић Милана из Београда
бр. КТР 484/12-19-2 од 21.09.2012. године; (регистратор 78 документације, стр. 8579-8580)
91.Мишљење Агенције број 1-Каб-34904-4/12-1 од 13.09.2012. године, (регистратор 13
документације, стр. 4283-4287)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 4:
-Потврда о привремено одузетим предметима број 30/12 од 07.05.2012. године, (регистратор
14 документације, стр. 4288-4292)
-Аналитичка картица „Нуба инвест“ ДОО као купац у ЈП “Путеви Србије'' за 2009. и 2010.
годину, (регистратор 14 документације, стр. 4293-4295)
-Предмет ЈП“Путеви Србије“ број 344-3021 од 07.09.2009.године, са описом на омоту списаМинистарство животне средине,захтев за издавање Акта о урбанистичким условима за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже у РС, (регистратор 14 документације, стр. 4296-4296)
-Службени допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0100735/2009-07 од 03.07.2009.године, (регистратор 14 документације, стр. 4297-4299)
-Допис ЈП“Путеви Србије“ број 344-3021/09-1 од 14.07.2009. године, (регистратор 14
документације, стр. 4300)
-Допуна захтева „Нуба инвест“ ДОО број бб од 22.07.2009. године, (регистратор 14
документације, стр. 4301)
-Одговор ЈП“Путеви Србије“ број 344-3021/09-3 од 28.07.2009.године (регистратор 14
документације, стр. 4302)
-Саобраћајно технички услови број 344-3021/09-3 од 18.09.2009.године, (регистратор 14
документације, стр. 4303-4305)
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-Предмет ЈП “Путеви Србије“ број 344-4907 од 29.10.2009.године, са описом на омоту списа
(Министарство животне средине и просторног планирања - захтев за издавање коначне
сагласности), (регистратор 14 документације, стр. 4306)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број сл./2009 од 29.10.2009.
године, са захтевом инвеститора „Нуба инвест“ ДОО од 29.10.2009.године, (регистратор 14
документације, стр. 4307-4309)
-Допис ЈП “Путеви Србије“ број 344-4907/09-01 од 05.11.2009.године,
(регистратор 14
документације, стр. 4310-4311)
-Допуна захтева „Нуба инвест“ ДОО од 10.11.2009. године и 19.11.2009. године за издавање
коначне сагласности, (регистратор 14 документације, стр. 4312-4314)
-Допис ЈП “Путеви Србије“ број 344-3021/09-7 од 24.11.2009. године, (регистратор 14
документације, стр. 4315-4316)
-Решење ЈП “Путеви Србије“ број 344-4907/09-6 од 25.11.2009. године, (регистратор 14
документације, стр. 4317-4318)
-Уговор број 344-4907/09-8 од 25.11.2008.године, (регистратор 14 документације, стр. 43194320)
-Рачун за плаћање накнаде за путеве број 344-4907/09-5 од 25.11.2009. године, (регистратор
14 документације, стр. 4321)
-Допис ЈП “Путеви Србије“ број 953-1772/10-1 од 17.02.2010.године, (регистратор 14
документације, стр. 4322)
-Допис ЈП “Путеви Србије“ број 344-3021/09-7 од 25.11.2009.године, (регистратор 14
документације, стр. 4323)
-Допис „Нуба инвест“ ДОО дел.број 095/09 од 09.11.2009.године, (регистратор 14
документације, стр. 4325)
-Пропратни акт Министарства животне средине и просторног планирања број сл./2009 од
13.11.2009. године, са дописом министарства према ЈП “Путеви Србије“ број 350-01-01095/2009-07
од 13.11.2009. године, (регистратор 14 документације, стр. 4326-4327)
-Извод из електронске деловодне књиге ЈП „Путеви Србије“ (претрага по бројевима службено
за 2009. годину), (регистратор 14 документације, стр. 4328-4341)
-Извод из електронске деловодне књиге ЈП „Путеви Србије“ (претрага по свим предметима из
Министарства животне средине и просторног планирања за 2009. годину), (регистратор 14
документације, стр. 4342-4368)
-Извод из електронске деловодне књиге ЈП „Путеви Србије“ (претрага по свим предметима за
новембар 2009. године), (регистратор 14 документације, стр. 4369-4602)
-Бланко образац за документацију потребну приликом подношења захтева за добијање
саобраћајно – техничких услова са спецификацијом потребне документације; (регистратор 14
документације, стр. 4603-4607)
-Бланко образац саобраћајно – техничких услова ЈП „Путеви Србије“; (регистратор 14
документације, стр. 4608-4612)
-Бланко образац решења о сагласности ЈП „Путеви Србије“ за изградњу; (регистратор 14
документације, стр. 4613-4617)
-Бланко образац уговора за инфраструктурне објекте; (регистратор 14 документације, стр.
4618-4620)
-Информација Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0301714/2010-07 од 27.10.2010. године; (регистратор 15 документације, стр. 4621-4630)
-Решење о локацијској дозволи број 350-03-00326/2010-07 од 09.08.2010. године, (регистратор
15 документације, стр. 4631-4635)
-Услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1496/2010-2 од 19.07.2010. године, (регистратор 15
документације, стр. 4636-4643)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01770/2010-07 од 26.10.2010. године,
(регистратор 15 документације, стр. 4644-4648)
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-Решење о локацијској дозволи број 350-01-00297/2010-07 од 12.08.2010. године, (регистратор
15 документације, стр. 4649-4653)
-Услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1556/2010-2 од 28.07.2010. године, (регистратор 15
документације, стр. 4654-4660)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01773/2010-07 од 25.10.2010. године,
(регистратор 15 документације, стр. 4661-4665)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-00298/2010-07 од 12.08.2010. године, (регистратор
15 документације, стр. 4666-4670)
-Услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1552/2010-2 од 28.07.2010. године, (регистратор 15
документације, стр. 4671-4679)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01774/2010-07 од 25.10.2010. године,
(регистратор 15 документације, стр. 4680-4684)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009. године, са главним
пројектом телекомуникационе оптичке мреже на деоници Батровци - Београд број 32/09 из
септембра 2009. године, (регистратор 15 документације, стр. 4685-4688)
-Извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости и идејног пројекта број 35001-01269/2009-07 од 17.11.2009. године, (регистратор 15 документације, стр. 4689-4690)
-Потврда Уникредит банке од 26.11.2009. године, (регистратор 15 документације, стр. 46914692)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања према ЈП “Путеви Србије“
број 350-01-01269/2009-07 од 11.02.2010.године (регистратор 15 документације, стр. 4693)
-Допис „Нуба инвест“ ДОО према ЈП“Путеви Србије“дел.број 063/10 од 05.02.2010.године,
(регистратор 15 документације, стр. 4694)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања према ЈП“Путеви Србије“
број 351-03-01631/2009-07 од 09.12.2009.године,са решењем о грађевинској дозволи која гласи на
Нуба инвест ДОО,исти број од 01.12.2009.године (регистратор 15 документације, стр. 4695-4700)
-Обавештење Телегроуп ДОО о почетку извођења радова дел.број 47/12 од
08.01.2010.године,са прилозима-лиценце(регистратор 15 документације, стр. 4701-4707)
-Обавештење Телегроуп ДОО о почетку извођења радова дел.број 47/15 и 47/14 од
08.01.2008.године,са прилозима-лиценце (регистратор 15 документације, стр. 4708-4718)
-Допис Нуба инвест ДОО према ЈП“Путеви Србије“ дел.број 094/09 од 09.11.2009.године,
(регистратор 15 документације, стр. 4719)
-Студија оправданости идејног пројекта изградње телекомуникационе оптичке мреже на
деоници Батровци-Београд из Новембра 2009. године, сачињена од стране Телефонија АД Београд
(регистратор 15 документације, стр. 4720-4842)
-Студија оправданости идејног пројекта изградње телекомуникационе оптичке мреже на
деоници Батровци-Београд из Новембра 2009. године, сачињена од стране Телефонија АД Београд
(регистратор 16 документације, стр. 4843-4868)
Решење о образовању Ревизионе комисије број 119-01-00135/2009-07 од 29.06.2009. године,
(регистратор 16 документације, стр. 4869-4872)
-Стручна контрола идејног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на
деоници Батровци – Аеродром Београд од 10.11.2009. године, (регистратор 16 документације, стр.
4873-4877)
-Студија оправданости изградње телекомуникационе оптичке мреже на деоници БатровциБеоград из новембра 2009. године, (регистратор 16 документације, стр. 4878-4881)
-Записник са 12. седнице Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације од
16.11.2009. године, (регистратор 16 документације, стр. 4882-4886)
-Извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости идејног пројекта бр. 350-0101269/2009-07 од 17.11.2009. године, (регистратор 16 документације, стр. 4887-4888)
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-Службени допис Министарства животне средине и просторног планирања према ЈП ''Путеви
Србије'' бр. службено од 17.06.2010. године, (регистратор 16 документације, стр. 4889)
-Прегледна карта и званичне катастарске подлоге за деоницу Батровци – Аеродром Београд, а
што је достављено уз пропратни акт Министарства животне средине и просторног планирања бр.
сл./2009 од 03.09.2009. године, који је потписао министар Оливер Дулић, (регистратор 16
документације, стр.4924 -4942 )
-Студија оправданости идејног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на
деоници Батровци – Аеродром Београд из новембра 2009. године, (регистратор 16 документације,
стр. 4890-4923)
-Копије планова дуж трасе оптичког кабла на деоници Батровци – Аеродром Београд урађене
у размери 1:2500 од стране ''Телефоније'' ДОО Београд, (регистратор 17 документације, стр. 49434952)
-Идејни пројекат телекомуникационе оптичке мреже на деоници Батровци-Београд број 32/09
из Септембра 2009.године (свеска два) (регистратор 18 документације, стр.4953-4983)
-Копија катастарског плана за деоницу Батровци - Аеродром Београд, (регистратор 19
документације, стр. 4984-5025)
-Идејни пројекат телекомуникационе оптичке мреже на деоници Батровци - Аеродром
Београд (регистратор 20 документације, стр. 5026-5133)
-Уговор број 344-1684/10-2 од 01.06.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 51345135)
-Решење број 344-1684/10-3 од 01.06.2010.године, (регистратор 21 документације, стр. 51365137)
-Рачун број 344-1684/10-1 од 11.05.2010.године(регистратор 21 документације, стр. 5138)
-Уговор број 344-4907/09-8 од 25.11.2009.године, (регистратор 21 документације, стр. 51415142)
-Решење број 344-4907/09-6 од 25.11.2009.године (регистратор 21 документације, стр. 51395140)
-Рачун број 3445-1907/09-5 од 25.11.2009.године (регистратор 21 документације, стр. 5143)
-Уговор број 344-121/2010-1 од 13.01.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 51445145)
-Решење број 344-121/2010-2 од 13.01.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 41455147)
-Рачун број 344-121/2010 од 13.01.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 5148)
-Уговор број 344-907/10-1 од 22.03.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 51495150)
-Решење број 344-907/10-3 од 22.03.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 51515152)
-Рачун број 344-907/10-2 од 22.03.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 5153)
-Уговор број 344-1682/10-2 од 01.06.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 51555156)
-Решење број 344-1682/10-3 од 01.06.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 51575158)
-Рачун број 344-1682/10-1 од 11.05.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 5159)
-Уговор број 344-3252/10-2 од 16.08.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 51605163)
-Решење број 344-3252/10-3 од 16.08.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 51645169)
-Рачун број 344-3252/10-1 од 16.08.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 5170)
-Уговор број 344-3251/10-1 од 16.08.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 51715174)
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-Решење број 344-3251/10-2 од 16.08.2010.године, (регистратор 21 документације, стр. 51865191)
-Рачун број 344-3251/10-3 од 16.08.2010.године, (регистратор 21 документације, стр. 5192)
-Уговор број 344-214/10-4 од 07.07.2010.године, (регистратор 21 документације, стр. 51945196)
-Решење број 344-214/10-5 од 07.07.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 51975201)
-Рачун број 344-214/2010-6 од 07.07.2010.године (регистратор 21 документације, стр. 5202)
-Изводи АПР о регистрацији привредног субјекта Нуба инвест ДОО од 21.04.2009. и
10.11.2009.године, (регистратор 21 документације, стр. 5204-5208)
-Решења АПР о регистрацији и променама података код привредног субјекта Нуба инвест
ДОО број БД 176408/2009 од 10.11.2009.године,и БД 109432/2009 од 02.07.2009.године
(регистратор 21 документације, стр. 5209-5214)
-допис ЈП „Србијагас“ број 02-03/236 од 17.02.2010.године, (регистратор 21 документације,
стр. 5215-5216)
- копија ситуационог плана, (регистратор 21 документације, стр. 5217-5218)
- сагласност ЈП „Железнице Србије“ број 10/10-200-516 од 08.03.2010.године, (регистратор 21
документације, стр. 5219)
-технички услови ЈП „Железница Србије“ број 10/10-300 од 01.03.2010.године, (регистратор
21 документације, стр. 5220-5222)
- решење МУП-а Републике Србије број 03/9 28-53/10 од 31.03.2010.године, (регистратор 21
документације, стр. 5223)
- решење „ЕлектроВојводина“ д.о.о. број 13 од 03.03.2010.године, (регистратор 21
документације, стр. 5224-5226)
-скица прикључка на дистрибутивни електроенергетски систем, (регистратор 21
документације, стр. 5227)
-техничка спецификација трошкова изградње прикључка, (регистратор 21 документације, стр.
5228-5235)
-уговор између „Нуба Инвест“д.о.о. и „Геоурб Гроуп“ д.о.о. од дана 02.11.2009.године,
(регистратор 21 документације, стр. 5236-5238)
-понуда за израду пројектне документације број 340/09 од 07.09.2009.године, (регистратор 21
документације, стр. 5239-5241)
-уговор о изради пројектне и техничке документације од 24.05.2010.године и (регистратор 21
документације, стр. 5242-5244)
-понуда за израду пројектне документације број 54/10 од 29.03.2010.године (регистратор 21
документације, стр. 5245-5247)
ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ
ИЗДАТЕ ПРЕДУЗЕЋУ ''НУБА ИНВЕСТ''
Деоница Батровци - Београд
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 5:
- Допис Генералног секретаријата Владе Р. Србије стр.пов. 08 бр. 00-15/2012 од 01.10.2012.
године, (регистратор 22 документације, стр.5249),
- Решење 24 број: 119-5421/2012 од 30.08.2012. године, (регистратор 22 документације,
стр.5250)
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- Решење 24 број: 119-6487/2011 од 25.08.2011. године, (регистратор 22 документације, стр.
5251)
- Решење 24 број: 119-6488/2011 од 25.08.2011. године, (регистратор 22 документације,
стр.5252)
- Решење 24 број: 119-4062/2008 од 02.10.2008. године, (регистратор 22 документације,
стр.5253)
- Решење 24 број: 119-4061/2008 од 02.10.2008. године, (регистратор 22 документације,
стр.5254)
- Решење 24 број: 119-2630/2008 од 10.07.2008. године, (регистратор 22 документације,
стр.5255)
- Одлука о избору Владе (Сл. гласник РС бр. 66/08) којом је Оливер Дулић изабран за
министра животне средине и просторног планирања, (регистратор 22 документације, стр.5256)
- Решење 14 број: 121-2875/2008 од 24.07.2008. године, (регистратор 22 документације,
стр.5257)
- Потврда о пријему пријаве на здравствено осигурање (М образац), (регистратор 22
документације, стр.5258)
- Потврда о поднетој пријави на пензијско осигурање (М-3А образац), (регистратор 22
документације, стр.5259)
- Одлука о избору чланова Владе (Сл. гласник РС бр. 17/11) којом је Оливер Дулић изабран за
министра животне средине, рударства и просторног планирања, а која је у оквиру истог мандата
Владе донета услед реконструкције Владе, (регистратор 22 документације, стр.5260)
- Решење 14 број: 121-1999/2011 од 25.03.2011. године, (регистратор 22 документације,
стр.5261)
- Потврда о поднетој одјави на обавезно социјално осигурање (М-А образац), (регистратор 22
документације, стр.5262)
- Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/200907 од 23.09.2009. године, (регистратор 22 документације, стр.5263-5265)
- Захтев за издавање локацијске дозволе од 23.09.2009. године, (регистратор 22
документације, стр.5266)
- Пуномоћје издато адвокату Радовану Грбовићу 23.09.2009. године, (регистратор 22
документације, стр.5267)
- Услови ЈП ''Путеви Србије'' 344-3021/09-5 од 18.09.2009. године, (регистратор 22
документације, стр.5268-5270)
- Допуна захтева за издавање локацијске дозволе од 06.10.2009. године, (регистратор 22
документације, стр.5271)
- Службена белешка на папиру А4 формата од 09.11.2009. године, (регистратор 22
документације, стр.5272)
- Допуна захтева за издавање техничких услова за постављање телекомуникационе оптичке
мреже од 03.09.2009. године, (регистратор 22 документације, стр.5273)
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
13.11.2009. године упућен ЈП ''Путеви Србије'', (регистратор 22 документације, стр.5274)
- Копија плана парцела К.О. Крњешевци, (регистратор 22 документације, стр.5277)
- Списак катастарских парцела дуж којих се поставља телекомуникациони оптички кабл,
(регистратор 22 документације, стр.5278-5288)
- Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже за деоницу Батровци –
Београд, (регистратор 22 документације, стр.5289-5311)
- Решење о локацијској дозволи број број 350-01-1095/2009-07 од 16.10.2009. године, као и два
примерка решења са клаузулом правоснажности, (регистратор 22 документације, стр.5312-5323)
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
16.10.2009. године достављен Одељењу за урбанизам општине Шид, (регистратор 22
документације, стр.5324)
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- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
16.10.2009. године достављен Одељењу за урбанизам општине Сремска Митровица, (регистратор
22 документације, стр.5325)
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
16.10.2009. године достављен Одељењу за урбанизам општине Пећинци, (регистратор 22
документације, стр.5326)
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
16.10.2009. године достављен Одељењу за урбанизам општине Рума, (регистратор 22
документације, стр.5327)
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
16.10.2009. године достављен Одељењу за урбанизам општине Стара Пазова, (регистратор 22
документације, стр.5328)
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
16.10.2009. године достављен Секретаријату за урбанизам града Београда. (регистратор 22
документације, стр.5329)
Деоница Аеродром Београд – Београд Аутокоманда
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 6:
- Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0101185/2009-07 од 12.10.2009. године, (регистратор 23 документације, стр.5331)
- Захтев за издавање локацијске дозволе од 09.10.2009. године са допуном захтева од истог
датума, (регистратор 23 документације, стр.5332-5333)
- Услови ЈП ''Путеви Србије'' 344-4532/09-1 од 09.10.2009. године, (регистратор 23
документације, стр.5334-5336)
- Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01185/2009-07
од 23.10.2009. године достављени Електродистрибуцији Београд, ГСП Београд, Електромрежа
Србије, НИС Енергогас, ЈКП Боеградске електране, Телеком Србија, Министарство одбране РС,
(регистратор 23 документације, стр.5337-5343)
- Услови Министарства одбране број 4040-10/09 од 12.03.2010. године, (регистратор 23
документације, стр. 5347-5351)
- Реверс о преузимању услова потписан од стране Невене Јанковић 10.12.2009. године,
(регистратор 23 документације, стр.5352)
- Допис РГЗ број 956-2475/2009 од 08.10.2009. године, (регистратор 23 документације,
стр.5353)
- Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже за деоницу Аеродром Београд
– Београд Аутокоманда, (регистратор 23 документације, стр. 5354-5366)
- Решење о локацијској дозволи број број 350-01-01185/2009-07 од 09.12.2009. године, са
примерком решења са клаузулом правоснажности, (регистратор 23 документације, стр.5367-5375)
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01185/2009-07
од 09.12.2009. године достављен Секретаријату за урбанизам града Београда. (регистратор 23
документације, стр. 5376)
Деоница Батајница – Хоргош
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 7:
- Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0101416/2009-07 од 16.12.2009. године, (регистратор 23 документације, стр.5382)
- Захтев за издавање локацијске дозволе од 15.12.2009. године, (регистратор 23
документације, стр.5384)
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- Пуномоћје издато адвокату Радовану Грбовићу 04.12.2009. године, (регистратор 23
документације, стр.5386)
- Допис Министарства бр. 350-01-01416/2009-07 од 16.12.2009. године упућен ЈП ''Путеви
Србије'', (регистратор 23 документације, стр.5387)
- Услови ЈП ''Путеви Србије'' 344-315/2010 од 26.01.2010. године, (регистратор 23
документације, стр.5388-5391)
- Прегледна карта трасе оптичког кабла на деоници Хоргош – Београд Батајница,
(регистратор 23 документације, стр. 5396-5397)
- Ситуациони план оптичке мреже за деоницу Београд Батајница – Хоргош, (регистратор 23
документације, стр.5406-5413)
- Решење о локацијској дозволи број број 350-01-1416/2009-07 од 05.02.2010. године, у два
примерка, као и примерак решења са клаузулом правоснажности, (регистратор 23 документације,
стр. 5398-5405)
- Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1416/2009-07
од 05.02.2010. године достављени Одељењима за урбанизам општина Стара Пазова, Инђија,
Темерин, Врбас, Србобран, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, градова Суботица, Нови Сад и
Београд, (регистратор 23 документације, стр.5414-5426)
- један ЦД са ознаком ''К/248 оптички кабал Батајница Београд – Хоргош'', (регистратор 23
документације, стр. 5383)
Деоница Београд Бубањ Поток – Ниш – Прешево
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 8:
-Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300121/2010-07 од 03.02.2010. године, (регистратор 24 документације, стр.5427)
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 03.02.2010. године, (регистратор 24
документације, стр.5428-5429),
-Услови ЈП ''Путеви Србије'' 344-325/10-1 од 01.02.2010. године, (регистратор 24
документације, стр. 5430-5433)
-Ситуациони план телекомуникационе мреже за деоницу Београд Бубањ Поток –
Прешево, (регистратор 24 документације, стр.5440-5455)
-Решење о локацијској дозволи број број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године,
као и примерак решења са клаузулом правоснажности, (регистратор 24 документације,
стр.5434-5439)
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0100121/2010-07 од 10.03.2010. године достављени Одељењима за урбанизам општина Велика
Плана, Лапово, Баточина, Ћуприја, Параћин, Ћићевац, Ражањ, Алексинац, Дољевац,
Владичин Хан, Бујановац, Прешево и градова Ниш, Врање, Смедерево, Лесковац и Београд,
(регистратор 24 документације, стр.5456-5472)
-непотписани допис број 350-01-00121/2010-07 од 09.03.2011. године, (регистратор 24
документације, стр.5473)
-Закључак број 351-03-00121/2010-07 од 11.03.2010. године. (регистратор 24
документације, стр.5474-5475)
Деоница Ниш – Димитровград
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 9:
-Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300122/2010-07 од 03.02.2010. године, (регистратор 24 документације, стр. 5476)
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-Захтев за издавање локацијске дозволе од 03.02.2010. године, (регистратор 24
документације, стр.5477-5478)
-Услови ЈП ''Путеви Србије'' 344-324/10-1 од 01.02.2010. године, (регистратор 24
документације, стр. 5479-5482)
-Ситуациони план телекомуникационе мреже за деоницу Ниш – Димитровград,
(регистратор 24 документације, стр. 5483-5485, 5491, 5502)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-00122/2010-07 од 17.03.2010. године, у два
примерка, као и примерак решења са клаузулом правоснажности, (регистратор 24
документације, стр. 5486-5490, 5492-5501)
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0100122/2010-07 од 17.03.2010. године достављени Одељењима за урбанизам општина Бела
Паланка, Нишка Бања, Димитровград и градова Пирот и Ниш, (регистратор 24
документације, стр. 5503-5507)
Деоница Београд (петља Нови Сад) – Батајница
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 10:
-Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0101396/2009-07 од 09.12.2009. године, (регистратор 25 документације, стр. 5508-5509)
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 08.12.2009. године са пуномоћјем адвокату
Радовану Грбовићу од 04.12.2009. године, (регистратор 25 документације, стр.5510-5511)
-ЦД Д/383 Петља Нови Сад – Батајница, (регистратор 25 документације, стр. 5512)
-Допис Министарства број 350-01-01396/2009-07 од 10.12.2009. године, (регистратор
25 документације, стр. 5513-5515)
-Услови ЈП ''Путеви Србије'' 344-214/2010 од 19.01.2010. године, (регистратор 25
документације, стр. 5516-5521),
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања од 11.02.2010.
године упућени јавним комуналним предузећима за добијање услова са приложеним
одговорима истих, и то: ЈКП Београдске електране, Телеком Србија, ЈКП БВК и
Електродистрибуција Београд, (регистратор 25 документације, стр. 5522-5551)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01396/2009-07 од 27.04.2010. године, као и
примерак решења са клаузулом правоснажности, (регистратор 25 документације, стр. 55525559)
-извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже за деоницу Београд
(петља Нови Сад) - Батајница, (регистратор 25 документације, стр. 5560-5586)
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0101396/2009-07 од 27.04.2010. године достављени Секретаријату за урбанизам града Београда,
(регистратор 25 документације, стр. 5587)
Деоница Београд – Панчево – Вршац – Ватин
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 11:
-Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300124/2010-07 од 03.02.2010. године, (регистратор 25 документације, стр. 5588)
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 03.02.2010. године, (регистратор 25
документације, стр. 5589-5590)
-Допис Министарства број 351-03-00124/2010-07 од 11.02.2010. године, (регистратор
25 документације, стр. 5591)
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-Допис ЈП ''Путеви Србије'' бр. 344-566/10-02 од 22.02.2010. године, (регистратор 25
документације, стр. 5592-5593)
-Допис ''Нуба инвест'' бр. 143/10 од 10.03.2010. године, (регистратор 25 документације,
стр. 5594)
-Услови ''ЈП ''Путеви Србије'' број 344-566/10-2 од 30.03.2010. год., (регистратор 25
документације, стр. 5595-5598)
-Решење о локацијској дозволи број број 351-03-00124/2010-07 од 28.04.2010. године, у
пет примерака, као и примерак решења са клаузулом правоснажности, (регистратор 25
документације, стр. 5599-5626)
-Ситуациони план телекомуникационе мреже у Србији за деоницу Београд – Панчево –
Вршац – Ватин, (регистратор 25 документације, стр. 5627-5628)
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300124/2010-07 од 28.04.2010. године достављени Одељењу за урбанизам општина Ватин,
Вршац, Панчево и Секретаријату за урбанизам града Београда. (регистратор 25
документације, стр. 5629-5636)
Деоница Аутокоманда – Бубањ Поток
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 12:
-Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0101415/2009-07 од 16.12.2009. године, (регистратор 26 документације, стр. 5637),
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 16.12.2009. године са пуномоћјем ка
адвокату Радовану Грбовићу од 04.12.2009. године, (регистратор 26 документације, стр.
5638-5640)
-Допис Министарства број 350-01-01415/2009-07 од 16.12.2009. године, (регистратор
26 документације, стр. 5641)
-Услови ''ЈП ''Путеви Србије'' број 344-281/2010 од 22.01.2010. год., (регистратор 26
документације, стр. 5642-5646)
-Изводи из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже у Србији за деоницу
Аутокоманда
- Бубањ Поток,
(регистратор 26 документације, стр. 5647-5726) и
(регистратор 27 документације, стр. 5727-5766),
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања од 11.02.2010.
године јавним и комуналним предузећима Електродистрибуција Београд, ЈКП БВК, ЈКП
Београдске електране, НИС Енергогас, Електромрежа Србија, Телеком Србија, (регистратор
27 документације, стр. 5767-5774)
-Допис ЈКП Београдске електране од 06.04.2010. године, (регистратор 27
документације, стр. 5775)
-Допис Електромрежа Србије од 19.03.2010. године, (регистратор 27 документације,
стр. 5776)
-Допис ЈП Србијагас од 17.03.2010. године, (регистратор 27 документације, стр. 57775779)
-Допис Електродистрибуције Београд од 14.06.2010. године, (регистратор 27
документације, стр. 5781-5782)
-Дописи ЈКП БВК од 03.03.2010. и 09.03.2010. године, (регистратор 27 документације,
стр. 5784-5786)
-Допис предузећа ''Геоурб груп'' од 28.12.2009. године са прилозима инсталација
подземних водова и копија планова парцела на шест ЦД, (регистратор 27 документације, стр.
5787-5793)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01415/2009-07 од 17.06.2010. године, са
клаузулом правоснажности, (регистратор 27 документације, стр. 5796-5799)
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-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0101415/2009-07 од 17.06.2010. године достављен и Секретаријату за урбанизам Града
Београда. (регистратор 27 документације, стр. 5800)
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
ИЗДАТЕ ПРЕДУЗЕЋУ ''НУБА ИНВЕСТ''
Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01631/2009-07 за релацију
Батровци - Београд
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 13:
-Омот списа предмета 351-03-01631/2009-07; (регистратор 27 документације, стр. 58015804)
-Захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститора ''Nuba invest'' д.о.о. Београд од дана
25.11.2009. године упућен Министарству животне средине и просторног планирања за
пројекат изградње телекомуникационе оптичке мреже на локацији Батровци – Београд уз
аутопут Е 70; (регистратор 27 документације, стр. 5805-5806)
-Фотокопија Решења о локацијској дозволи бр. 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009.
године, (регистратор 27 документације, стр. 5807-5809)
-Допуна захтева за издавање грађевинске дозволе инвеститора ''Nuba invest'' д.о.о.
Београд од дана 25.11.2009. године упућен Министарству животне средине и просторног
планирања; (регистратор 27 документације, стр. 5810)
-Допуна захтева за издавање грађевинске дозволе инвеститора ''Nuba invest'' д.о.о.
Београд од дана 27.11.2009. године упућен Министарству животне средине и просторног
планирања; (регистратор 27 документације, стр. 5811)
-Уговор закључен дана 25.11.2009. године између ЈП ''Путеви Србије'' и ''Nuba invest''
д.о.о. Београд под бројем 344-4907/09-8; (регистратор 27 документације, стр. 5812-5813)
-Решење о сагласности ЈП ''Путеви Србије'' бр. 344-4907/09-6 од 25.11.2009. године;
(регистратор 27 документације, стр. 5814-5815)
-Потврда о уплати средстава са рачуна ''Nuba invest'' д.о.о. Београд од дана 04.12.2009.
године; (регистратор 27 документације, стр. 5816-5817)
-Фотокопија Извештаја о извршеној стручној контроли студије оправданости и идејног
пројекта бр. 350-01-01269/2009-07 од 17.11.2009. године; (регистратор 27 документације, стр.
5818-5819)
-Непотписано Решење о грађевинској дозволи бр. 351-03-01631/2009-07 од 01.12.2009.
године издато инвеститору ''Nuba invest'' д.о.о. Београд; (регистратор 27 документације, стр.
5820-5824)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/200907 од 22.03.2010. године упућен Управном суду Београд; (регистратор 27 документације, стр.
5825)
-Допис Управног суда Београд бр. Ур-263/10 од 19.04.2010. године упућен Министарству
животне средине и просторног планирања са доставницом; (регистратор 27 документације, стр.
5826)
-Решење о грађевинској дозволи бр. 351-03-01631/2009-07 од 01.12.2009. године издато
инвеститору ''Nuba invest'' д.о.о. Београд; (регистратор 27 документације, стр. 5828-2832)
-Пуномоћје привредног друштва ''Nuba invest'' д.о.о. Београд за адв. Радована Грбовића
од 04.12.2009. године; (регистратор 27 документације, стр. 5833)
-Потврда о пријему документације привредног друштва ''Nuba invest'' д.о.о. Београд од
08.12.2009. године; (регистратор 27 документације, стр. 5834)
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-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/200907 од 09.12.2009. године упућен Републичкој грађевинској инспекцији Нови Београд;
(регистратор 27 документације, стр. 5385)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/200907 од 09.12.2009. године упућен ЈП ''Путеви Србије''; (регистратор 27 документације, стр. 5836)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/200907 од 09.12.2009. године упућен Општини Сремска Митровица; (регистратор 27
документације, стр. 5837)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/200907 од 09.12.2009. године упућен Општини Рума; (регистратор 27 документације, стр. 5838)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/200907 од 09.12.2009. године упућен Општини Шид; (регистратор 27 документације, стр. 5839)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/200907 од 09.12.2009. године упућен Општини Стара Пазова; (регистратор 27 документације, стр.
5840)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/200907 од 09.12.2009. године упућен Општини Земун; (регистратор 27 документације, стр. 5841)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/200907 од 09.12.2009. године упућен Општини Пећинци; (регистратор 27 документације, стр. 5842)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/200907 од 09.12.2009. године упућен Општини Нови Београд; (регистратор 27 документације, стр.
5843)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/200907 од 09.12.2009. године упућен Општини Сурчин; (регистратор 27 документације, стр. 5844)
-Фотокопија пријаве радова привредног друштва ''ТелеГроуп'' д.о.о. бр. 48 од 08.01.2010.
године упућен Министарству животне средине и просторног планирања са фотокопијом
Уговора од дана 05.01.2010. године; (регистратор 27 документације, стр. 5845-5853)
-Допис Владе Р. Србије бр. 72 број: 07-5885/2010 године од дана 16.08.2010. године
упућен Министарству животне средине и просторног планирања; (регистратор 27
документације, стр. 5854-5855)
-Главни пројекат телекомуникационе оптичке мреже у Србији 1. Фаза: Деоница Батровци
– Београд – Свеска I и II за инвеститора привредно друштво ''Nuba invest'' д.о.о. Београд;
(регистратор 28 документације, стр. 5856-5875 и (регистратор 29 документације, стр. 58765978)
Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00045/2010-07 за релацију
Аеродром Београд – Београд Аутокоманда
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 14:
-Захтев за издавање грађевинске дозволе поднет од стране предузећа „Нуба Инвест“ ДОО
Београд,дел.број 028/10 од 18.01.2010. године за локацију Београд Петља Аеродром – Петља
Аутокоманда, (регистратор 30 документације, стр. 5980),
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01185/2009-07 од 09.12.2009. године, са
клаузулом правоснажности у овереној фотокопији (регистратор 30 документације, стр.59815987)
-Решење ЈП Путеви Србије број 344-121/2010-2 од 13.01.2010. године (регистратор 30
документације, стр. 5988-5989)
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-Уговор закључен између инвенститора – предузећа „Нуба Инвест“ ДОО Београд и ЈП
Путеви Србије број 344-121/2010-1 од 13.01.2010. године (регистратор 30 документације,
стр.5990-5995)
-Извештај Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације број 350-0101426/2009-07 од 29.12.2009. године, оверен печатом Министарства животне средине и
простроног планирања и својеручно потписан од стране Небојше Јањића, као председника
Ревизионе комисије и државног секретара Владимира Јовановића (регистратор 30
документације, стр.5996-5999)
-Потврда Уникредит банке од 01.02.2010. године о уплати новчаног износа од 84.315,00
динара, на рачун буџета Републике Србије (регистратор 30 документације, стр. 6000)
-Допис Управног суда Београд број Ур-213/10 од 31.03.2010. године упућен Министарству
животне средине и простроног планирања – Сектор за грађевинарство и инвенстиционе пројекте
у којем се Министарство обавештава да није покренут управни спор против решења број 35103-00045/2010-07 од 28.01.2010. године закључно са 29.03.2010. године (регистратор 30
документације, стр.6001)
-Уверење Управног суда број Ур-229/10 од 15.03.2010. године, упућено предузећу „Нуба
Инвест“ ДОО Београд са констатацијом да није покренут Управни спор против решења
Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00045/2010-07 од
28.01.2010. године, закључно са 11.03.2010. године (регистратор 30 документације, стр.6002)
-Допис број 351-03-00045/2010-07 од 03.03.2010. упућен Управном суду од стране
Министарства животне средине и простроног планирања са захтевом вршења провера да ли је
покренут управни спор против овог решења (регистратор 30 документације, стр.6003)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00045/2010-07 од 28.01.2010. године са
клаузулом правоснажности од дана 05.03.2010. године. (регистратор 30 документације,
стр.6005-6009)
-Овлашћење дато од стране директора предузећа „Нуба Инвест“ ДОО Београд Драгани
Младеновић из Београда, да у име наведеног предузећа може преузети грађевинску дозволу из
Министарства животне средине и простроног планирања. (регистратор 30 документације,
стр.6010)
-Допис – пропратно писмо упућено од стране Министарство животне средине и
простроног планирања Републичкој грађевинској инспекцији и грађевинској инспекције Градске
општине Сурчин (регистратор 30 документације, стр. 6011-6013)
-Пријава радова предузећа „Телегроуп“ број 3091-17 од 15.03.2010. године (регистратор 30
документације, стр. 6015-6016)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 15:
-Захтев за издавање грађевинске дозволе „Нуба инвест“д.о.о. Београд од 24.03.2010. године,
(регистратор 30 документације, стр.6045)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00401/2010-07 од 08.04.2010. године за
локацију Хоргош – Београд Е 75 са потврдом о пријему документације од 08.04.2010. године,
(регистратор 30 документације, стр. 6046-6051)
-уверење Управног суда број Ур-373/10 од 18.05.2010.године, (регистратор 30
документације, стр.6052)
-Дописи општинским управама: Србобран, Мали Иђош, Бачка Топола, Нови Сад, Врбас,
Темерин, Инђија, Стара Пазова, Земун и Суботица број 351-0300401/2010-07 од 12.04.2010.
године, (регистратор 30 документације, стр.6053-6062)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП "Путеви Србије" број
351-0300401/2010-07 од 12.04.2010. године, (регистратор 30 документације, стр.6063)
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-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01416/2009-07 издато од Министарства животне
средине и просторног планирања дана 05.02.2010. године, (регистратор 30 документације,
стр.6064-6067)
-Извештај Министарства животне средине и просторног планирања о извршеној стручној
контроли Студије оправданости и идејног пројекта за изградњу оптичке мреже у Србији 2. Фаза
деоница Београд (Батајница) – Хоргош број 350-01-0115/2010-07 од 26.02.2010.године,
(регистратор 30 документације, стр.6068-6069)
-Уговор потписан 22.03.2010. године између ЈП “Путеви Србије“ и инвеститора „Нуба
Инвест“д.о.о. који је код првог уговарача заведен под редним бројем 344-907/10-1 а код другог
уговарача под бројем 195/10, (регистратор 30 документације, стр. 6070-6071)
-Решење број 344-907/10-3 од 22.03.2010. године којим се даје сагласност инвеститору за
постављање оптичког вода на релацији Београд (Батајница) – Хоргош, (регистратор 30
документације, стр. 6072-6081)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања Управном суду број 351-0300401/2010-07 од 13.05.2010. године, (регистратор 30 документације, стр. 6083)
-Допис Управног суда Министарству – сектор за грађевинарство и инвестиционе пројекте
број УР 391/10 од 31.05.2010. године, (регистратор 30 документације, стр.6084)
-Захтев „Нуба инвест“д.о.о. Министарству животне средине и просторног планирања за
пријаву радова на изградњи телекомуникационе оптичке мреже 2. фаза деоница Београд (
Батајница) – Хоргош ( државна граница са Републиком Мађарском) број 406/10-1 од 31.05.2010.
године, (регистратор 30 документације, стр.6087)
-решење о грађевинској дозволи број 351-03-00401/2010-07 од дана 08.04.2010.године,
(регистратор 30 документације, стр.6088-6092)
-потврда УниКредит банке о преносу средстава од дана 07.04.2010. године. (регистратор 30
документације, стр.6093)
Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00726/2010-07 за локацију
Београд (Бубањ Поток) – Ниш – Прешево (граница са БЈРМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 16:
-Захтев за издавање грађевинске дозволе заведен у деловоднику предузећа „Нуба Инвест“
ДОО Београд под бројем 404/10 од 27.05.2010. године, са фотокопијом решења о локацијској
дозволи број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године, (регистратор 30 документације,
стр.6100),
-Допуна захтева за грађевинску дозволу од 03.06.2010. године (регистратор 30
документације, стр.6101)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године, са
клаузулом правоснажност уверене фотокопије од дана 15.04.2010. године. (регистратор 30
документације, стр. 6102-6107)
-Решење ЈП Путеви Србије број 344-1684/10-3 од 01.06.2010. године (регистратор 30
документације, стр. 6108-6134)
-Уговор закључен између инвенститора – „Нуба Инвест“ ДОО Београ и ЈП Путеви Србије
број 344-1684/10-2 од 01.06.2010. године (регистратор 30 документације, стр.6135-6136)
-Потврда Уникредит банке од 24.06.2010. године (регистратор 30 документације, стр.
6137)
-Извештај о извршеној стручној контроли студије оправданости и идејног пројекта број
350-01-00262/2010-07 од 21.04.2010. године, (регистратор 30 документације, стр.6138-6140)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00726/2010-07 од 22.06.2010. године са
клаузулом правоснажности од 23.07.2010. године (регистратор 30 документације, стр.6142-6147)
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-Потврда о преузимању документације од 23.06.2010. године (регистратор 30
документације, стр.6148)
-Захтеви за пријаву радова од 15.07.2010. године (регистратор 30 документације, стр.61506161)
-Закључак број 344-259/11-1 од 03.03.2011. године, ЈП Путеви Србије о исправци решења
ЈП Путева Србије број 344-1684/10-3 од 01.06.2010. године (регистратор 30 документације,
стр.6162-6163)
-Закључак број 344-1199 од 08.03.2011. године, ЈП Путеви Србије о исправци решења ЈП
Путева Србије број 344-325/10-1 од 01.02.2010. године. (регистратор 30 документације,
стр.6164-6165)
-Захтев предузећа „Нуба Инвест“ ДОО Београд за исправку решења о одобрењу за
изградњу од 11.03.2011. године (регистратор 30 документације, стр.6167-6169)
-Закључак број 351-03-00121/2010-07 од 11.03.2011. године донет од стране Министарство
животне средине и простроног планирања о исправци грешке у ставу I диспитизивно решење
који се односи на број стационаже (регистратор 30 документације, стр.6170-6172)
-Анекс 1 Уговора ЈП Путева Србије број 344-1684/10-2 од 01.06.2010. године (регистратор
30 документације, стр. 6173-6174)
-Закључак број 351-03-00726/2010-07 од 23.03.2011. године донет од стране Министарство
животне средине и простроног планирања о исправци грешке у решењу грађевинске дозволе
број 351-03-00726/2010-07 од 22.06.2010. године (регистратор 30 документације, стр. 6175)
-Дописи – пропратна писма са повратницима: Градска општина, Гроцка, Општине:
Прешево, Смедерево, Велика Плана, Лапово, Баточина, Ћуприја, Параћин, Ћићевац, Ражањ,
Алексинац, Дољевац, Владичин Хан, Врање, Бујановац, Градови: Ниш и Лесковац, РГИ и ЈП
Путеви Србије (регистратор 30 документације, стр.6191-6210)
-Захтев за пријаву радова – обавештење о отпочињавању радова поднети од стране
инвеститора и од стране извођача радова x 3, (регистратор 30 документације, стр. 6212-6224)
Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00764/2010-07 за локацију
Ниш - Димитровград (граница са Бугарском)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 17:
-Захтев за издавање грађевинске дозволе заведен у деловоднику предузећа „Нуба Инвест“
ДОО Београд под бројем 414/10 од 02.06.2010. године, са уговором закљученим између
инвеститора – ''Нуба инвест'' ДОО Београд и ЈП ''Путеви Србије'' број 344-1682/10-2 од
01.06.2010. године, (регистратор 30 документације, стр. 6227-6230)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-00122/2010-07 од 17.03.2010. године са
клаузулом правоснажности од дана 22.04.2010. године у овереној фотокопији, (регистратор 30
документације, стр.6231-6235)
-Решење ЈП ''Путеви Србије'' број 344-1682/10-2 од 01.06.2010. године, (регистратор 30
документације, стр.6236-6247)
-Извештај о извршеној случајној контроли студије оправданости и идејног пројекта број
350-01-00263/2010-07 од 21.04.2010. године, (регистратор 30 документације, стр.6248-6249)
-Потврда Уникредит банке од 24.06.2010. године, (регистратор 30 документације,
стр.6250)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00764/2010-07 од 22.06.2010. године са
клаузулом правоснажности од 23.07.2010. године, (регистратор 30 документације, стр.62516255)
-Уверење Управног суда број Ур-525/10 од 27.07.2010. године, којим је констатовано да
није покренут управни спор против решења Министарства животне средине и просторног
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планирања бр. 351-03-00764/2010-07 од 22.06.2010. године, закључно са 23.07.2010. године,
(регистратор 30 документације, стр.6256)
-Потврда о преузимању документације од 23.06.2010. године, (регистратор 30
документације, стр.6257)
-Дописи – пропратна писма са повратницима у којима су достављене копије решења о
грађевинској дозволи упућени: ЈП ''Путеви Србије'', Републичкој грађевинској инспекцији и
општинама Нишка Бања, Димитровград, Пирот, Бела Паланка и граду Нишу, (регистратор 30
документације, стр.6259-6269)
-Захтеви за пријаву радова заведен у деловоднику предузећа ''Нуба инвест'' под бројем
585-10/2 од 15.07.2010. године, (регистратор 30 документације, стр.6271-6282)
-Обавештење о отпочињању радова од 22.07.2010. године (регистратор 30 документације,
стр.6283-6286)
Решење о грађевинској дозволи број 350-01-00729/2010-07 за локацију
Батајница – Београд (петља Нови Сад)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 18:
-Захтев за издавање грађевинске дозволе поднет од стране предузећа „Нуба Инвест“ ДОО
Београд, заведен у деловоднику предузећа под бројем 552/10 од 07.07.2010. године за локацију
Београд (петља Нови Сад) – Батајница (граница ГУП-а), уз ауто-пут Е 75, (регистратор 31
документације, стр. 6290),
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01396/2009-07 од 27.04.2010. године са
клаузулом правоснажности од дана 28.05.2010. године у овереној фотокопији, (регистратор 31
документације, стр.6291-6294)
-Решење ЈП ''Путеви Србије'' број 344-214/10-5 од 07.07.2010. године, (регистратор 31
документације, стр. 6295-6299, 6327-6331)
-Уговор закључен између инвеститора – ''Нуба инвест'' ДОО Београд и ЈП ''Путеви Србије''
број 344-214/10-5 од 07.07.2010. године, (регистратор 31 документације, стр.6300-6302)
-Извештај о извршеној стручној контроли студије оправданости и идејног пројекта број
350-01-00470/2010-07 од 27.05.2010. године, (регистратор 31 документације, стр.6303-6304)
-Потврда Уникредит банке од 23.08.2010. године, (регистратор 31 документације,
стр.)6305
-Решење о грађевинској дозволи број 350-01-00729/2010-07 од 30.08.2010. године са
клаузулом правоснажности од 01.10.2010. године, (регистратор 31 документације, стр.63066309)
-Уверење Управног суда број Ур-691/10 од 06.10.2010. године којим је констатовано да
није покренут управни спор против решења Министарства животне средине и просторног
планирања бр. 351-03-00729/2010-07 од 30.08.2010. године, закључно са 04.10.2010. године,
(регистратор 31 документације, стр. 6310)
-Дописи – пропратна писма са повратницима у којима су достављене копије решења о
грађевинској дозволи упућени: ЈП ''Путеви Србије'', Републичкој грађевинској инспекцији и
општини Земун, (регистратор 31 документације, стр. 6311-6315)
-Захтев за пријаву радова заведен у деловоднику предузећа ''Нуба инвест'' под бројем
761/10-1 од 06.10.2010. године, (регистратор 31 документације, стр.6317)
-Обавештење о отпочињању радова од 13.10.2010. године (регистратор 31 документације,
стр. 6323-6325)
Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01299/2010-07 за локацију
Београд – Панчево – Вршац – Ватин (граница са Румунијом)
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ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 19:
-Захтев за издавање грађевинске дозволе поднет од стране предузећа „Нуба Инвест“ ДОО
Београд, заведен у деловоднику предузећа под бројем 643/10 од 10.08.2010. године за локацију
Београд (граница ГУП-а) – Вршац (граница са Румунијом), (регистратор 31 документације, стр.
6335)
-Решење о локацијској дозволи број 351-03-00124/2010-07 од 28.04.2010. године са
клаузулом правоснажности од дана 28.05.2010. године у овереној фотокопији, (регистратор 31
документације, стр.6336-3669)
-Решење ЈП ''Путеви Србије'' број 344-3252/10-3 од 16.08.2010. године, (регистратор 31
документације, стр. 6341-6346)
-Уговор закључен између инвеститора – ''Нуба инвест'' ДОО Београд и ЈП ''Путеви Србије''
број 344-3252/2010-2 од 16.08.2010. године, (регистратор 31 документације, стр. 6347-6350)
-Извештај о извршеној стручној контроли студије оправданости и идејног пројекта број
350-01-00622/2010-07 од 09.07.2010. године, (регистратор 31 документације, стр.6351-6352)
-Потврда Уникредит банке од 06.10.2010. године, (регистратор 31 документације,
стр.6353)
-Допис ПС ''Телефонија'' упућен Министарству животне средине и просторног планирања
као допуна захтева за грађевинску дозволу број 351-03-01299/2010-07 дана 11.08.2010. год.
(регистратор 31 документације, стр.6354)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01299/2010-07 од 04.10.2010. године, са
клаузулом правоснажности од 12.11.2010. године, (регистратор 31 документације, стр.63556359)
-Потврда о преузимању документације од 11.10.2010. године, (регистратор 31
документације, стр.6361)
-Уверење Управног суда број Ур-7979/10 од 15.11.2010. године, којим је констатовано да
није покренут управни спор против решења Министарства животне средине и просторног
планирања бр. 351-03-01299/2010-07 од 04.10.2010. године, закључно са 12.11.2010. године,
(регистратор 31 документације, стр.6360)
-Дописи – пропратна писма са повратницима у којима су достављене копије решења о
грађевинској дозволи упућени: ЈП ''Путеви Србије'', Републичкој грађевинској инспекцији и
општинама Палилула, Алибунар, Вршац и граду Панчеву (регистратор 31 документације, стр.
6362-6371)
Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01298/2010-07 за локацију
Београд Аутокоманда – Бубањ Поток
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 20:
-Захтев за издавање грађевинске дозволе поднет од стране предузећа „Нуба Инвест“ ДОО
Београд, заведен у деловоднику предузећа под бројем 642/10 од 10.08.2010. године за локацију
Београд петља Аутокоманда – Бубањ Поток, (регистратор 31 документације, стр.6376)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01415/2009-07 од 17.06.2010. године са
клаузулом правоснажности од дана 21.07.2010. године у овереној фотокопији, (регистратор 31
документације, стр.6377-6380)
-Решење ЈП ''Путеви Србије'' број 344-3251/10-02 од 16.08.2010. године, (регистратор 31
документације, стр. 6382-6387)
-Уговор закључен између инвеститора – ''Нуба инвест'' ДОО Београд и ЈП ''Путеви Србије''
број 344-3251/10-1 од 16.08.2010. године, (регистратор 31 документације, стр.6389-6392)
-Извештај о извршеној стручној контроли студије оправданости и идејног пројекта број
350-01-00683/2010-07 од 09.07.2010. године, (регистратор 31 документације, стр.6393-6394)
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-Потврда Уникредит банке од 06.10.2010. године, (регистратор 31 документације,
стр.6395)
-Допис ПС ''Телефонија'' упућен Министарству животне средине и просторног планирања
као допуна захтева за грађевинску дозволу број 351-03-1298/2010-07 дана 11.08.2010. год.,
(регистратор 31 документације, стр.6396)
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01298/2010-07 од 04.10.2010. године са
клаузулом правоснажности од 12.11.2010. године, (регистратор 31 документације, стр.63976406)
-Уверење Управног суда број Ур-780/10 од 15.11.2010. године, којим је констатовано да
није покренут управни спор против решења Министарства животне средине и просторног
планирања бр. 351-03-01298/2010-07 од 04.10.2010. године закључно са 12.11.2010. године,
(регистратор 31 документације, стр.6407)
-Потврда о преузимању документације од 12.10.2010. године, (регистратор 31
документације, стр.6408)
-Дописи – пропратна писма са повратницима у којима су достављене копије решења о
грађевинској дозволи упућени: ЈП ''Путеви Србије'', Републичкој грађевинској инспекцији и
општинама Звездара, Савски Венац, Гроцка и Вождовац,
-Обавештење о отпочињању радова 09.11.2010. године (регистратор 31 документације,
стр. 6409-6418)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 21:
-Допис број 06-00-216/2010-01 Кабинета председника Владе Р. Србије, (регистратор 31
документације, стр.6422-6423)
-Извештај Савета за борбу против корупције 72 бр. 06-8903/2010 од 26.11.2010.
године.
(регистратор 31 документације, стр. 6424-6430)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број сл./21010 од
10.12.2010. године упућен Републичком јавном тужилаштву, (регистратор 31 документације,
стр. 6431)
-Допис Републичког јавног тужилаштва КТР бр. 1704/10 од 20.10.2010. године упућен
Министарству животне средине и просторног планирања, (регистратор 31 документације,
стр.6432)
-Допис Министарства број сл./2011 од 13.01.2011. године са закључком и писмом Владе Р.
Србије упућен Савету за борбу против корупције. (регистратор 31 документације, стр.64346438)
''САТ ТРАКТ''
решење о локацијској дозволи бр. 350-01-01077/2009-07
од 22.02.2011. године за релацију Чента – Крњача
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 22:
-Захтев за локацијску дозволу предузећа «Сат Трак» број 985 од 18.09.2009 године
-мејл од 05.10.2009. године, (регистратор 31 документације, стр. 6439-6441)
-обавештење РГЗ – Комисија за излагање на јавни увид података, премера и катастарског
класирања земљишта и утврђивања права на непокретности за општину Палилула К.О. Крњача од
09.10.2009. године (регистратор 31 документације, стр.6442)
-допис предузећа ''САТ ТРАКТ'' број 1645 од 02.11.2010. године (регистратор 31
документације, стр.6443-6444)
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-опис трасе оптичког кабла за релацију Бечеј – Жабаљ – Тител – Чента – Крњача
(регистратор 31 документације, стр.6445-6446)
-допис ''ПКБ Корпорација'' АД Београд бр. 5829 од 20.10.2010. године, као одговор на
информацију у захтеву предузећа ''САТ ТРАКТ'' од 02.11.2010. године (регистратор 31
документације, стр.6447)
-допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 350-01-01077/2009-07
30.11.2010. године, упућен Привредном друштву за телекомуникације ''САТ ТРАКТ'' ДОО Бачка
Топола (регистратор 31 документације, стр.6448-6449)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01077/2009-07
од 02.10.2009. године упућен Телекому Србије за издавање услова (регистратор 31 документације,
стр.6450)
-допуну захтева број 1277 од 04.11.2009. године предузећа ''САТ ТРАКТ'' упућена Телекому
(регистратор 31 документације, стр.6451)
-Допис предузећа ''САТ ТРАКТ'' бр. 965 од 17.06.2010. године упућеном Министарству
животне средине и просторног планирања (регистратор 31 документације, стр.6452)
- предлог трасе оптичког кабла достављен у форми техничког цртежа (регистратор 31
документације, стр.6455-6473)
-Списак парцела Чента-Крњача (регистратор 31 документације, стр.6474-6475)
-Захтев Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01077/2009-07
од 02.10.2009 упуте ЈП «Путеви Србије» за давање услова (регистратор 31 документације, стр.
6476)
-Предлог трасе оптичког кабла предузећа «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола за релацију
Дунавац – Борча (регистратор 31 документације, стр.6477)
-текстуални приказ пројекта са описом трасе и описом радова и опреме (регистратор 31
документације, стр. 6478)
-Допис ЈП «Путеви Србије» 344-4665/09-1 од 24.11.2009. године са захтевом за допуну
-ЕЛАБОРАТ – снимање коридора и израда попречних профила пута од Ченте до Крњаче
(регистратор 31 документације, стр.6479 -6567)
-УСЛОВИ ЈП «Путеви Србије» дана 14.12.2009. године број 344-4665/09-2 од 14.12.2009,
(регистратор 31 документације, стр. 6568-6570)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01077/2009-07 од 22.02.2011. године (регистратор
31 документације, стр. 6571-6590)
-Закључак Министарства животне средине и просторног планирања од 13.05.2011. године
(регистратор 31 документације, стр. 6591-6594)
-Извод из листа непокретности број 642 К.О.Бесни Фок за катастарску парцелу број 1493
(регистратор 31 документације, стр. 6595-6597)
- Извод из поседовног листа број 1096 за катастарске парцеле број: 4296/1; 4274/1; 4275; 4276;
4277; 4278/1; 4282/1 и 4288, (регистратор 31 документације, стр.6598-6600)
- препис листа непокретности број 1971 К.О.Крњача за кастарску парцелу број 1621
(регистратор 31 документације, стр.6601-6606)
-Захтев предузећа «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола за давање коначне сагласности број 479
од 13.04.2012. године (регистратор 31 документације, стр. 6607)
-акт са подацима за идентификацију за Предузеће «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола број
2041 од 31.12.2010. године (регистратор 31 документације, стр.6608)
-Извод главног пројекта(са прилозима) за изградњу оптичког кабла на релацији Чента –
Крњача, (регистратор 32 документације, стр. 6624)
-Налог о уплати од 07.06.2012 године (регистратор 31 документације, стр.6610-6612)
-Уговор број 344-415/12-4 од 19.06.2012 године (регистратор 31 документације, стр. 66136616)
-Решење о коначној сагласности ЈП «Путеви Србије» број 344-415/12-5 од 19.06.2012. године
(регистратор 31 документације, стр. 6617-6620)
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-Пропратни акт ЈП «Путеви Србије» број 344-415/12-2 од 31.05.2012 године за доставу
Уговора предузећу «Сат Тракт» (регистратор 31 документације, стр.6621-6622)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 22/1:
-мail од 05.10.2009. године, (регистратор 33 документације, стр. 6625) ,
-мail од 07.10.2009. године, (регистратор 33 документације, стр. 6626)
-мail од 08.10.2009. године, (регистратор 33 документације, стр. 6627)
-дописи Министарства животне средине и просторног планирања за услове од 02.10.2009.
године: ПД за дистрибуцију електричне енергије «ЕРЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Београд» ДОО,
ЈВП «Београд воде», ЈКП «Београдске електране», ЈП «Путеви Србије», ЈП «Железнице Србије»,
МУП РС Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, «ТРАНС
НАФТА»,(регистратор 33 документације, стр. 6628-6634)
-дописи Министарства животне средине и просторног планирања који нису стигли: «Телеком
Србија», ЈВП «Србија воде», «НИС», «НИС Петрол промет» и ЈВП «Војводина воде», (регистратор
33 документације, стр. 6635-6641)
-услови
који
су
стигли:
ПД
за
дистрибуцију
електричне
енергије
«ЕРЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Београд» ДОО, ЈВП «Београд воде», ЈКП «Београдске електране»,
ЈП «Путеви Србије», ЈП «Железнице Србије», МУП РС Сектор за ванредне ситуације, Управа за
превентивну заштиту, «ТРАНС НАФТА»,(регистратор 33 документације, стр. 66642-6678)
-извод из поседовног листа број 302 од 13.01.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6679)
-извод из листа непокретности број 649 од 07.09.2009. године,
(регистратор 33
документације, стр. 6680-6682)
-извод из поседовног листа број 4520 од 15.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6683)
-извод из поседовног листа број 4520 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6684)
-извод из листа непокретности број 103 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6685-6687)
-извод из поседовног листа број 302 од 13.01.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6688)
-извод из листа непокретности број 649 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6689-6691)
-извод из поседовног листа број 4520 од 15.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6692)
-извод из поседовног листа број 4520 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6693)
-извод из листа непокретности број 103 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6694-6696)
-извод из листа непокретности број 647 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6697-6701)
-извод из листа непокретности број 648 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6702-6704)
-извод из поседовног листа број 302 од 13.01.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6705)
-технички опис, (регистратор 33 документације, стр. 6706)
-опис трасе и предлог трасе оптичког кабла у оригиналу, (регистратор 33 документације, стр.
6707-6723)
-списак парцела Чента – Крњача, (регистратор 33 документације, стр. 6724-6725)
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-извод из листа непокретности број 642 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6726-6728)
-извод из листа непокретности број 649 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6729-6731)
-извод из листа непокретности број 103 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6732-6734)
-извод из листа непокретности број 126 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6735-6738)
-извод из поседовног листа број 4520 од 15.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6739)
-извод из поседовног листа број 4520 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6740)
-препис листа непокретности број 146 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6741-6744)
-извод из поседовног листа број 4518 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6745)
-извод из поседовног листа број 1096 од 15.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6746)
-извод из поседовног листа број 1096 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6747)
-извод из поседовног листа број 1111 од 15.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6478)
-извод из поседовног листа број 1111 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6479)
-препис листа непокретности број 1971 од 07.09.2009. године, (регистратор 33 документације,
стр. 6750-6755)
-лист непокретности – привремени број 6199, (регистратор 33 документације, стр. 6756-6760)
-копија плана и план водова и копија плана и геодетски план водова издате од РГЗ-а за део у
електронском облику (6 CD-ова). (регистратор 33 документације, стр. 6761-6816)
Захтев за издавање акта о урбанистичким условима број 350-01-00858/2009-07 од 27.07.2009.
године „Телеком Србија“
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 23:
- омот списа предмета 350-01-00858/2009-07 од 27.07.2009. године (регистратор 34
документације, стр. 6817),
- захтев број К-500 од 27.07.2009. године (регистратор 34 документације, стр. 6818-6819)
- допис Министарства Заводу за заштиту природе Србије од 24.09.2009. године (регистратор
34 документације, стр. 6820)
- допис Министарства ЈВП „Србија воде“ од 24.09.2009. године (регистратор 34
документације, стр. 6821)
- допис Министарства Републичком заводу за заштиту споменика културе од
24.09.2009.године (регистратор 34 документације, стр. 6822)
- допис Министарства ЈП „Путеви Србије“ од 24.09.2009. године (регистратор 34
документације, стр. 6823)
- допис Министарства Министарству одбране од 24.09.2009. године (регистратор 34
документације, стр. 6824)
- допис ЈП „Путеви Србије“ број 344-4547/09-1 од 14.10.2009. године (регистратор 34
документације, стр. 6825-6826)
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- допис Министарства „Телеком Србија“ од 21.10.2009. године (регистратор 34
документације, стр. 6827-6829)
- допис Министарства одбране број 3688-5 и 3688-4 од 27.11.2009. године (регистратор 34
документације, стр. 6830-6832)
- решење Републичког завода за заштиту споменика културе од 24.11.2009. године
(регистратор 34 документације, стр. 6833-6834)
- допис Министарства Одељењима за урбанизам Општина Зајечар и Бора од 10.08.2009.
године (регистратор 34 документације, стр. 6835-6836)
- допис Одељења за урбанизам Општине Зајечар од 20.08.2009. године (регистратор 34
документације, стр. 6837-6838)
- допис Одељења за урбанизам Општине Бор од 03.09.2009. године (регистратор 34
документације, стр. 6839-6848)
- саобраћајно-технички услови ЈП „Путеви Србија“ број 344-2581/10-2 од 24.09.2010. године
(регистратор 34 документације, стр. 6849-6856)
- извод из идејног пројекта за изградњу оптичког кабла на релације АТЦ Зајечар – АТЦ Бор
број Т-13/08, (регистратор 35 документације, стр. 7044) и (регистратор 36 документације, стр. 7045)
Локацијске дозволе за ''СББ'' ДОО
Решење о локацијској дозволи бр. 351-03-00322/2010-07 од 09.08.2010. године за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже фаза I-1, деоница Ниш – Пирот - Димитровград (граница са
Бугарском)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 24:
-Захтев за издавање локацијске дозволе предузећа ''СББ'' ДОО Београд бр. 220/2010 од
10.03.2010. године за локацију, фаза 5, Ниш – Пирот – Димитровград – Градина (граница са
Бугарском) и Ниш – Лесковац – Врање – граница са Македонијом упућен Министарству животне
средине и просторног планирања (регистратор 34 документације, стр. 6860)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00322/2010-07
од дана 13.04.2010. године упућен предузећу ''СББ'' ДОО Београд (регистратор 34 документације,
стр. 6862)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00322/2010-07
од дана 13.04.2010. године упућен ЈП ''Путеви Србије'' (регистратор 34 документације, стр. 6863)
-Допис ЈП ''Путеви Србије'' бр. 344-1498/10-1 од 05.05.2010. године упућен Министарству
животне средине и просторног планирања (регистратор 34 документације, стр. 6863-6864)
-Допис предузећа ''СББ'' ДОО Београд бр. 805/2010 од 22.07.2010. године упућен
Министарству животне средине и просторног планирања везано за допуну документације
(регистратор 34 документације, стр. 6865)
-Два примерка саобраћајно техничких услова издатих од стране ЈП ''Путеви Србије'' бр. 3441498/10-3 од 03.08.2010. године за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на релацији Ниш
– Пирот – Димитровград (граница са Бугарском) за инвеститора ''СББ'' ДОО Београд (регистратор
34 документације, стр. 6866-6884)
-Два примерка решења о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног
планирања бр. 351-03-00322/2010-07 од 09.08.2010. године за инвеститора ''СББ'' ДОО Београд
(регистратор 34 документације, стр. 6885-6894)
-Допис предузећа ''СББ'' ДОО Београд упућен Министарству животне средине и просторног
планирања без деловодног броја и датума подносиоца оверен печатом Управе за заједничке
послове Републичких органа под бр. 353-07-351-03-322/2010 од 18.01.2011. године (регистратор 34
документације, стр. 6904-6905)
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-Закључак Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00322/201007 од 27.01.2011. године о исправци грешке у имену инвеститора у локацијској
дозволи(регистратор 34 документације, стр. 6906-6907)
-Пет дописа Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00322/201007 од 09.08.2010. године упућени Општини Димитровград, Одељењу за урбанизам; Граду Пироту,
Одељењу за урбанизам; Општини Бела Паланка, Одељењу за урбанизам; Општини Нишка Бања,
Одељењу за урбанизам; Граду Нишу-Градској управи, Одељењу за урбанизам којим се доставља
по један примерак локацијске дозволе(регистратор 34 документације, стр. 6908-6912)
-Један ЦД са електронском документацијом извода из главног пројекта телекомуникационе
оптичке мреже фаза 1-1: деонице Ниш – Пирот – Димитровград (граница са Бугарском)
(регистратор 34 документације, стр. 6859)
-Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже фаза 1-1: деоница Ниш –
Пирот – Димитровград (граница са Бугарском) инвеститора ''СББ'' ДОО Београд бр. 804/2010 од
22.07.2010. године, бр. пројекта 5/2010, примерак 3, свеска 1 и 2, (регистратор 37 документације,
стр. 7046) и (регистратор 38 документације, стр. 7047)
Решење о локацијској дозволи број 351-03-00504/2010-07 од 12.11.2010. године за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже, Фаза I-1 на релацији
Мали Пожаревац – Младеновац

ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 25:
-Захтев за издавање локацијске дозволе предузећа ''СББ'' ДОО Београд дел.бр. 319/2010 од
13.04.2010. године упућен Министарству животне средине и просторног планирања (регистратор
34 документације, стр. 6915)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00504/2010-07
од дана 23.04.2010. године упућен предузећу ''СББ'' ДОО Београд(регистратор 34 документације,
стр. 6916)
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00504/2010-07
од дана 23.04.2010. године упућен ЈП ''Путеви Србије''(регистратор 34 документације, стр. 6917)
-Допис ЈП ''Путеви Србије'' бр. 344-1720/10-1 од 18.05.2010. године упућен Министарству
животне средине и просторног планирања(регистратор 34 документације, стр. 6918-6919)
-Допис предузећа ''СББ'' Београд бр. 1134/2010 од 11.10.2010. године упућен ЈП ''Путеви
Србије '' Београд (регистратор 34 документације, стр. 6920)
-Саобраћајно технички услови издати од стране ЈП ''Путеви Србије'' бр. 344-1720/10-3 од
21.10.2010. године за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на релацији Мали Пожаревац
– Младеновац (регистратор 34 документације, стр. 6921-6928)
-Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања
бр. 351-03-00504/2010-07 од 12.11.2010. године за инвеститора ''СББ'' ДОО Београд са
прегледном картом из извода главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже оверен од
стране одговорног пројектанта(регистратор 34 документације, стр. 6929-6934)
-Један ЦД са електронским изводима из главног пројекта за изградњу приводног оптичког
кабла Мали Пожаревац – Младеновац – ситуација трасе (регистратор 34 документације, стр.
6935)
-Два регистратора са изводима из главног пројекта за изградњу приводног оптичког кабла
Мали Пожаревац – Младеновац, бр. пројекта 6/2010 инвеститора ''СББ'' ДОО Београд бр.
1127/2010 од 11.10.2010. године, (регистратор 39 документације, стр. 7048) и (регистратор 40
документације, стр. 7049)
Локацијска дозвола број 351-03-506/2010-07 фаза 1-3 Баточина – Крагујевац
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ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 26:
-захтев за издавање локацијске дозволе број 321/2010 од 10.04.2010.године, (регистратор 34
документације, стр. 6938)
-допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије„ број 35103-00506/2010-07 од 23.04.2010.године, (регистратор 34 документације, стр. 6939)
-допис Министарства животне средине и просторног планирања инвеститору „СББ“ д,о,о,
број 351-03-00506/2010-07 од 23.04.2010. године, (регистратор 34 документације, стр. 6940)
-одговор ЈП “Путеви Србије на допис Министарства број 344-1727/10-1 од 18.05.2010.године,
(регистратор 34 документације, стр. 6941-6942)
-допис „СББ“ д.о.о. ЈП „Путеви Србије“ бр. 1133/2010 од 11.10.2010. год., (регистратор 34
документације, стр. 6943)
-ЦД са изводом из главног пројекта за изградњу приводног оптичког кабла – ситуација трасе
Баточина – Крагујевац , (регистратор 34 документације, стр. 6960)
-извод из главног пројекта за изградњу оптичког кабла, Баточина-Крагујевац, (регистратор 41
документације, стр. 7050) (регистратор 42 документације, стр. 7051)
-саобраћајно-технички услови ЈП “Путеви Србије“ број 344-1727/10-3 од 18.10.2010. године,
(регистратор 34 документације, стр. 6944-6951)
-дописи Министарства животне средине и просторног планирања граду Београду, Крагујевцу
и општини Баточина и (регистратор 34 документације, стр. 6952-6954)
-решење Министарства животне средине и просторног планирања о локацијској дозволи број
351-03-00506/2010-07 од дана 08.11.2010. год. (регистратор 34 документације, стр. 6955-6959)
Локацијска дозвола број 351-03-00323/2010-07 од 31.10.2011. године фаза IV на релацији
Липовичка шума - Ваљево - Пожега - Чачак
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 27 :
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 11.03.2010. год. (регистратор 34 документације,
стр. 6962)
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00323/2010-07
од 13.04.2010. год. (регистратор 34 документације, стр. 6963-6964)
-Одговор на захтев за издавање услова број 344-1500/10-1 ЈП "Путеви СРбије" од 05.05.2010.
год. (регистратор 34 документације, стр. 6965)
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 27.09.2011. год. (регистратор 34 документације,
стр. 6967)
-Фотокопије омота ЦД и ЦД са катастарским парцелама, (регистратор 34 документације, стр.
6968-6973)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00323/2010-07
од 29.09.2011. год., (регистратор 34 документације, стр. 6974)
-Услови ЈП "Путеви Србије" број 344-4562/11-13 од 21.10.2011. године, (регистратор 34
документације, стр. 6975-6983)
-Решење о локацијској дозволи бр. 351-03-00323/2010-07 од 31.10.2011. г. са прегледном
картом, (регистратор 34 документације, стр. 6998)
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања од 31.10.2011. год.
Одсецима за урбанизам општина Лучани, Косјерић, Мионица, Пожега и градова Београд, Ужице,
Чачак, Ваљево (регистратор 34 документације, стр. 6999-7008)
Локацијска дозвола број 351-03-00502/2010-07 ОД 30.01.2012. године, фаза на релацији од
Железника до Липовичке шуме
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ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 28:
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 13.04.2010.г. (регистратор 34 документације, стр.
7009)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00502/2010-07
од 22.04.2010.г. (регистратор 34 документације, стр. 7010-7011)
-Одговор на захтев за издавање услова број 344-1731/10-1 ЈП "Путеви СРбије" од
12.05.2010.г. (регистратор 34 документације, стр. 7012)
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 27.09.2011.г. (регистратор 34 документације, стр.
7013)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00502/2010-07
од 29.09.2011.г. (регистратор 34 документације, стр. 7014)
-Услови ЈП "Путеви Србије"
број 344-4561/11-1 од 21.10.2011.г. (регистратор 34
документације, стр. 7015-7021)
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00502/2010-07
од 31.10.2011 према ЈКП "БВК", ЈКП "Београдске електране", "Електродистрибуција Београд"
(регистратор 34 документације, стр. 7022-7025)
-Дописи "ЈКП "БВК" Л/2398 од 28.12.2011.г. и Ж/3035 од 20.01.2012.г. (регистратор 34
документације, стр. 7026-7027)
-Допис ЈКП "Београдске електране" од 26.12.2011.г. (регистратор 34 документације, стр.
7028)
-Допис "Електродистрибуције Београд" од 13.12.2011.г. (регистратор 34 документације, стр.
7029-7030)
-Фотокопија дописа РГЗ (регистратор 34 документације, стр. 7031)
-Решење о локацијској дозволи бр. 351-03-00502/2010-07 од 30.01.2012.г. са прегледном
картом (регистратор 34 документације, стр. 7032-7042)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања од 30.01.2012. године
секретаријату за урбанизам града Београда (регистратор 34 документације, стр. 7043)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 29 :
-Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже за деонице Београд Видиковац - Липовачке шуме - Граница ГУП-а, примерак 1, (регистратор 43 документације, стр.
7052)
- Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже за деонице Липовачке шуме Ваљево - Пожега - Ужице и Пожега - Чачак, примерак 3, свеска 1 и свеска 2. (регистратор 44
документације, стр. 7053) и (регистратор 45 документације, стр. 7054)
Локацијска дозвола Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300511/2010-07 од 13.04.2010. године, фаза 5-2:
Ниш - Лесковац - Врање – Граница са Македонијом
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 30:
-Захтев Предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ од 13.04.2010. године, за
издавање Локацијске дозволе; (регистратор 46 документације, стр. 7056-7058),
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00511/2010-07 од 02.02.2011. године; (регистратор 46 документације, стр. 7059)
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-Одговор ЈП „Путеви Србије“ Министарству животне средине и просторног планирања на
захтев за издавање услова број 344-1998/10-1 од 26.05.2010. године, за инвеститора „SBB Serbia
Broadband – Srpske kablovske mreže; (регистратор 46 документације, стр. 7060-7061)
-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-576/11-1 од 10.02.2011. године;
(регистратор 46 документације, стр. 7062-7087)
Прегледна карта телекомуникационе оптичке мреже фаза 5 деоница Ниш - Лесковац - Врање граница са Македонијом; (регистратор 46 документације, стр. 7088)
-Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
351-03-00511/2010-07 од 23.02.2011. године; (регистратор 46 документације, стр. 7089-7098)
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања општинама: Ниш, Врање,
Лесковац, Прешево и Владичин Хан број 351-03-00511/2010-07 од 23.02.2011. године; (регистратор
46 документације, стр. 7099-7103)
- 9 (девет) CD са трасом оптичког кабла; (регистратор 47 документације, стр. 7116-7137)
-9 (девет) CD са топографским плановима; (регистратор 46 документације, стр. 7107-7115)
-Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже фаза 5 – деоница Ниш Лесковац - Врање - граница са Македонијом,примерак 1, свеска 1; (регистратор 48 документације,
стр. 7138)
-Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже фаза 5 – деоница Ниш Лесковац - Врање - граница са Македонијом,примерак 1, свеска 2. (регистратор 49 документације,
стр. 7139)
Локацијска дозвола број 350-01-00571/2012-07 од 11.06.2012. године
(Румска раскрсница) – Шабац

за релацију Аутопут

ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 31:
1.Захтев предузећа ''SBB'' д.о.о. Београд дел. бр. 839/2012 од 29.05.2012. године за издавање
локацијске дозволе достављен Министарству животне средине и просторног планирања за локацију
Фаза 6.: аутопут Е-75 (Румска петља) - Шабац; (регистратор 50 документације, стр.7141),
2.Фотокопија Захтева предузећа ''SBB'' д.о.о. Београд дел. бр. 324/2010 од 13.04.2010. године
за издавање локацијске дозволе достављен Министарству животне средине и просторног
планирања за локацију Фаза 2-1.: Сремска Митровица – Шабац; (регистратор 50 документације,
стр. 7142)
3.Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-00571/2012-07
од дана 30.05.2012. године упућен предузећу ЈП ''Путеви Србије''; (регистратор 50 документације,
стр. 7143)
4.Саобраћајно технички услови ЈП ''Путеви Србије'' број III број 344-492/2012 од дана
07.06.2012. године потребни за локацијску дозволу; (регистратор 50 документације, стр. 7146-7158)
5.Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања бр.
351-01-00571/2012-07 од дана 11.06.2012. године издата инвеститору предузећу ''SBB'' д.о.о.
Београд за изградњу телекомуникационе оптичке мреже (регистратор 50 документације, стр. 71597178)
6.Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже фаза 6; – аутопут Е-75
(Румска петља) - Шабац; (регистратор 50 документације, стр. 7179-7254)
Локацијска дозвола број 351-03-00505/2010-07 од 13.04.2010. године фаза I-2 Михајловац –
Пожаревац
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 32:
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-Захтев предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ број 351-03-00505/2010-07
од 13.04.2010. године, за издавање локацијске дозволе; (регистратор 51 документације, стр. 7258),
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00505/2010-07 од 23.04.2010. године; (регистратор 51 документације, стр. 7259)
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања Предузећу „SBB Serbia
Broadband – Srpske kablovske mreže“ број 351-03-00505/2010-07 од 23.04.2010. године; (регистратор
51 документације, стр. 7260)
- Одговор ЈП „Путеви Србије“ Министарству животне средине и просторног планирања на
захтев за издавање услова III број 344-1729/10-1 од 18.05.2010. године за инвеститора „SBB Serbia
Broadband – Srpske kablovske mreže; (регистратор 51 документације, стр. 7261-7262)
-Допис Предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ број 1130/2010 од
11.10.2010. године са допуном документације за издавање локацијске дозволе; (регистратор 51
документације, стр. 7263)
-Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
351-03-00505/2010-07 од 26.11.2010. године; (регистратор 51 документације, стр. 7264-7269)
-ЦД са изводом из главног пројекта за изградњу оптичког кабла Михајловац – Пожаревац;
(регистратор 51 документације, стр. 7270)
-Саобраћајно–технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1729/10-03 од 11.10.2010. године
(налазе се у прилогу број 10); (регистратор 51 документације, стр. 7271-7280)
-Извод из главног пројекта за изградњу оптичког кабла Михајловац – Пожаревац број
07/2010. (регистратор 51 документације, стр. 7281) и (регистратор 52 документације, стр. 7282)
Локацијска дозвола број 351-03-00325/2010-07 од 11.03.2010. године, 2 фаза:
БГД - С. Митровица – Батровци са одвајањем за Шабац
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 33:
-Захтев Предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ од 10.03.2010. године, за
издавање локацијске дозволе; (регистратор 53 документације, стр.7284)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00325/2010-07 од 13.04.2010. године; (регистратор 53 документације, стр.7287)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања Предузећу „SBB Serbia
Broadband – Srpske kablovske mreže“ број 351-03-00325/2010-07 од 13.04.2010. године; (регистратор
53 документације, стр.7288)
-Одговор ЈП „Путеви Србије“ Министарству животне средине и просторног планирања на
захтев за издавање услова број 344-1495/10-1 од 05.05.2010. године за инвеститора „SBB Serbia
Broadband – Srpske kablovske mreže; (регистратор 53 документације, стр.7291)
-Захтев Предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ број 395/2011 од
25.03.2011. године, за издавање локацијске дозволе; (регистратор 53 документације, стр.7290)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00325/2010-07 од 30.03.2010. године; (регистратор 53 документације, стр.7289)
-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1790/11-1 од 13.04.2011.
године; (регистратор 53 документације, стр.7293-7300)
-Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
351-03-00325/2010-07 од 04.05.2011. године; (регистратор 53 документације, стр.7304-7308)
-Прегледна карта телекомуникационе оптичке мреже фаза 2. деоница Београд – петља
Аеродром – Сремска Митровица – Батровци; (регистратор 53 документације, стр.7309)
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-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања општинама: Пећинци,
Стара Пазова, Сремска Митровица, Шид, Рума и Градској управи Београд број 351-03-00325/201-07
од 04.05.2011. године; (регистратор 53 документације, стр.7316-7321)
-7 (седам) CD са топографским планом оптичког кабла уз аутопут Е70; (регистратор 53
документације, стр.7323-7329)
-Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже фаза 2 – деоница петља
Аеродром – Сремска Митровица – Батровци; (регистратор 54 документације, стр.7330)
-Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже фаза 2 – деоница петља
Аеродром – Сремска Митровица – Батровци. (регистратор 55 документације, стр.7331-7332)
Локацијска дозвола број 351-03-00503/2010-07 од 08.11.2010. године
за релацију Београд – петља Аеродром
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 34:
- Захтев предузећа ''SBB'' д.о.о. Београд дел. бр. 333/2010 од 13.04.2010. године за издавање
локацијске дозволе достављен Министарству животне средине и просторног планирања за локацију
Београд – Петља аеродром; (регистратор 60 документације, стр. 7337-7338),
- Допуна захтева предузећа ''SBB'' д.о.о. Београд за издавање локацијске дозволе достављен
Министарству животне средине и просторног планирања са захтевом за допуну захтева за
локацијску дозволу; (регистратор 60 документације, стр. 7339)
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00503/2010-07
од дана 22.04.2010. године упућен предузећу ''SBB'' д.о.о. Београд; (регистратор 60 документације,
стр. 7340)
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00503/2010-07
од дана 22.04.2010. године упућен предузећу ЈП ''Путеви Србије''; (регистратор 60 документације,
стр. 7341)
- Допис ЈП ''Путеви Србије'' број 344-1730/10-1 од дана 02.06.2010. године према
Министарству животне средине и просторног планирања; (регистратор 60 документације, стр.
7342-7343)
- Дописи Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00503/2010-07
од дана 19.07.2010. године предузећима ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ЈКП ''Београдске електране''
Београд, ''Електродистрибуција'' Београд, ''Електромрежа Србије'', ЈКП ''Београдски водовод и
канализација'' – водовод, ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' – канализација, ''НИС
енергогас''; (регистратор 60 документације, стр. 7363-7369)
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00503/2010-07 од
дана 20.07.2010. године предузећу ЈП ''Путеви Србије''; (регистратор 60 документације, стр. 7362)
- Услови Електродистрибуције Београд бр. 4659/10 од 01.10.2010. године; (регистратор 60
документације, стр. 7379)
- Услови ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' (водовод) бр. Д/2400 од 04.08.2010.
године; (регистратор 60 документације, стр. 7384-7385)
- Услови ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' (канализација) бр. К/1426 од 27.07.2010.
године; (регистратор 60 документације, стр. 7373 и 7386-7397)
- Услови ЈП ''Србија гас'' бр. 13960 од 26.07.2010. године; (регистратор 60 документације, стр.
7376-7377)
- Услови ЈП ''Електромрежа Србије'', бр. III-18-02-102/1 од 14.09.2010. године; (регистратор 60
документације, стр. 7375)
- Услови ''Телекома Србија'' бр. 0739/0760/03/01-214370/3 од 28.09.2010. године. (регистратор
60 документације, стр. 7379-7382)
- Саобраћајно технички услови ЈП ''Путеви Србије'' број III број 344-3439/2010 од дана
28.07.2010. године потребни за локацијску дозволу; (регистратор 60 документације, стр. 7344-7353)
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- Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже фаза I – деоница аеродром –
Аутокоманда – Бубањ поток са пратећом документацијом инвеститора предузећа ''СББ'' д.о.о.
Београд; (регистратор 56 документације, стр. 7333-7333/1), (регистратор 57 документације, стр.
7335, (регистратор 58 документације, стр. 7336, (регистратор 59 документације, стр. 7336) и
(регистратор 60 документације, стр. 7337-7338)
- Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања бр.
351-03-00503/2010-07 од дана 08.11.2010. године издата инвеститору предузећу ''SBB'' д.о.о.
Београд за изградњу телекомуникационе оптичке мреже; (регистратор 60 документације, стр. 73547359)
Локацијска дозвола број 351-03-00326/2010-07 1. фаза
Бгд – Велика Плана – Јагодина – Параћин – Ниш (регистратор 61 документације, стр.74007412)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 35:
-Захтев за издавање локацијске дозволе број 214/2010 од 10.03.2010. године, (регистратор 61
документације, стр.7413),
- допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00326/2010-07
од 13.04.2010. године, (регистратор 61 документације, стр.7414)
- захтев Министарства животне средине и просторног планирања за издавање услова број
351-03-00326/2010-07 од 13.04.2010. године, (регистратор 61 документације, стр.7415)
-одговор ЈП “Путеви Србије“ на поменути захтев број 344-1496/10-1 од 05.05.2010. године,
(регистратор 61 документације, стр.7416)
- допис Министарства животне средине и просторног планирања број Н / службено од дана
17.06.2010. године, (регистратор 61 документације, стр.7418)
-допис „СББ“ д.о.о. број 766/2010 од 09.07.2010. године, (регистратор 61 документације,
стр.7419)
-ЦД са изводом из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже – ситуација трасе,
(регистратор 61 документације, стр.7401)
-ЦД са копијама катастарско–топографских планова у електронском облику за предвиђену
деоницу, (регистратор 61 документације, стр.7455-7469)
-извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже са прегледним картама и
ситуацијама трасе оптичког кабла број 765/2010 од 09.07.2010. године, (регистратор 62
документације, стр.7470)
-саобраћајно–технички услови ЈП “Путеви Србија“ број 344-1496/2010-2 од 19.07.2010.
године, (регистратор 61 документације, стр.7420-7434)
-решење о локацијској дозволи број 351-03-00326/2010-07 од 09.08.2010. године,
(регистратор 61 документације, стр.7437-7441)
-дописи Министарства животне средине и просторног планирања општинским управама број
351-03-00326/2010-07 од 09.08.2010. године, (регистратор 61 документације, стр.7442-7452)
-допис „СББ“ д.о.о. са захтевом за промену димензија рова на полагању оптичког кабла,
(регистратор 61 документације, стр.7402-7412)
-закључак Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00326/201007 од 28.10.2010. године. (регистратор 61 документације, стр.7453-7454)
Локацијска дозвола број 351-03-00027/2011-07 3. фаза
Бгд – Стара Пазова – Бановци – Нови Сад
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 36:
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- Један регистратор са копијама планова уз Локацијску дозволу број 351-03-00027/2011-07 3.
фаза Бгд – Стара Пазова – Бановци – Нови Сад инвеститора ''СББ'' д.о.о. Београд; (регистратор 64
документације, стр.7472) и (регистратор 65 документације, стр.7473)
ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД
Локацијска дозвола број 350-01-00297/2010-07 за деоницу Београд(Бубањ поток)-Ниш
(регистратор 66 документације, стр.7474),
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 37:
- Захтев за локацијску дозволу "Telenor ДОО" број 51/91/10 од 01.04.2010.године;
(регистратор 66 документације, стр.7475)
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања "Telenor ДОО" број 35001-00297/2010-07 од 16.04.2010. године; (регистратор 66 документације, стр.7476)
- Допис Министарства ЈП "Путеви Србије" са захтевом за издавање услова број 350-0100297/2010-07 од 16.04.2010.године; (регистратор 66 документације, стр.7477)
- Одговор ЈП "Путеви Србије" Министарству животне средине и просторног планирања
број 344-1556/10-1 од 05.05.2010. године; (регистратор 66 документације, стр.7478)
- Допис Министарства животне средине инвеститору "Telenor ДОО" број 350-0100297/2010-07 од 17.05.2010. године; (регистратор 66 документације, стр.7479)
- Допуна захтева за локацијску дозволу "Telenor ДОО" број 73/209/10 од 28.07.2010. године;
(регистратор 66 документације, стр.7482)
- Технички опис полагања оптичких каблова уз путну инфраструктуру број 45/91/10 од
01.04.2010. године; (регистратор 66 документације, стр.7483-7497)
- Извод из главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла на деоници
Београд – Ниш; (регистратор 77 документације, стр. 7544)
- Саобраћајно-технички услови ЈП "Путеви Србије" број 344-1556/10-3 од 28.07.2010.
године; (регистратор 66 документације, стр.7498-7514)
- Решење о локацијској дозволи број 350-01-00297/2010-07 од 12.08.2010. године;
(регистратор 66 документације, стр.7515-7524)
- Дописи министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-00297/201007 од 12.08.2010. године упућени Граду Београду – секретаријату за урбанизам, одељењу за
урбанизам града Смедерева и Ниша, одељењима за урбанизам општина Алексинац, Велика Плана,
Лапово, Баточина, Ћуприја, Параћин, Ћићевац и Ражањ. (регистратор 66 документације, стр.75337543)
Локацијска дозвола број 350-01-00296/2010-07 за деоницу Добановци-Бубањ поток
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 38:
-Захтев за локацијску дозволу број 50/91/10 од 01.04.2010. године; (регистратор 68
документације, стр. 7551)
-Технички опис полагања оптичких каблова уз путну инфраструктуруброј 46/91/10 од
01.04.2010. године; (регистратор 68 документације, стр. 7552-7583)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања "Telenor" ДОО број 350-0100296/2010-07 од 16.04.2010. године; (регистратор 68 документације, стр. 7585)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања са захтевом за издавање
услова ЈП "Путеви Србије" од 16.04.2010. године; (регистратор 68 документације, стр. 7586)
-Одговор ЈП "Путеви Србије" Министарству број 344-1557/10-1 од 05.05.2010. године;
(регистратор 68 документације, стр. 7587)
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-Допис Министарства "Telenor" ДОО од 17.05.2010. године; (регистратор 68 документације,
стр. 7588)
-Допис Министарства ЈП "Путеви Србије" од 20.05.2010. године; (регистратор 68
документације, стр. 7591)
-Саобраћајно-технички услови издати од стране ЈП "Путеви Србије" број 344-1557/2010-2 од
26.07.2010. године; (регистратор 68 документације, стр. 7593-7600)
-Допуна захтева за локацијску дозволу број 74/209/10 од 28.07.2010. године; (регистратор 68
документације, стр. 7610)
-Услови и подаци за израду техничке документације ЈП "Србијагас" број 14133 од 29.07.2010.
године; (регистратор 68 документације, стр. 7611-7612)
-Сагласност на трасу ЈКП "Београдске електране" од 29.07.2010. године; (регистратор 68
документације, стр. 7613)
-Услови за изградњу оптичке мреже "Београдски водовод и канализације" од 04.08.2010.
године и 09.08.2010. године; (регистратор 68 документације, стр. 7614-7634)
-Услови и сагласности ЈП "Електромреже Србије" од 12.08.2010. године; (регистратор 68
документације, стр. 7656)
-Технички услови за изградњу оптичког кабла "Телеком Србија" од 07.09.2010. године;
(регистратор 68 документације, стр. 7652-7654)
-Сагласност на трасу "Електродистрибуција" Београд од 17.09.2010. године; (регистратор 68
документације, стр. 7655)
-Допуна захтева за локацијску дозволу број 151/295/10 од 16.09.2010. године; (регистратор 68
документације, стр. 7639)
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-00296/2010-07 од 12.10.2010. године; (регистратор
68 документације, стр. 7640-7643)
Локацијска дозвола број 351-01-00298/2010-07 од 01.04.2010. године, деоница Ниш-граница
са Бугарском
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 39:
-Захтев Предузећа "Telenor" ДОО од 01.04.2010. године, за издавање локацијске дозволе;
(регистратор 71 документације, стр. 7665-7666),
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
350-01-00298/2010-07 од 16.04.2010. године; (регистратор 71 документације, стр. 7667)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања Предузећу "Telenor" ДОО
број 350-01-00298/2010-07 од 16.04.2010. године; (регистратор 71 документације, стр. 7668)
-Одговор ЈП „Путеви Србије“ Министарству животне средине и просторног планирања на
захтев за издавање услова број 344-1552/10-1 од 05.05.2010. године, за инвеститора "Telenor" ДОО;
(регистратор 71 документације, стр. 7669-7670)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања "Telenor" ДОО број 350-0100298/2010-07 од 17.05.2010. године; (регистратор 71 документације, стр. 7671-7673)
-Допуна захтева за локацијску дозволу "Telenor" ДОО број 72/209 од 28.07.2010. године;
(регистратор 71 документације, стр. 7674)
-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1552/10-3 од 28.07.2010.
године; (регистратор 71 документације, стр. 7675-7693)
-Решење о Локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
350-01-00298/2010-07 од 12.08.2010. године; (регистратор 71 документације, стр. 7694-7712)
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања општинама: Ниш,
Димитровград, Бела Паланка и Пирот број 350-01-00298/2010-07 од 12.08.2010. године;
(регистратор 71 документације, стр. 7713-7716)
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-Технички опис полагања "Telenor" ДОО оптичких каблова уз путну инфраструктуру број
47/91/10 од 01.04.2010. године; (регистратор 71 документације, стр. 7718-7732)
-Извод из главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла за повезивање
Теленор објеката на деоници Ниш - граница са Бугарском. (регистратор 72 документације, стр.
7732/1)
Локацијска дозвола број 351-03-00872/2010-07 од 17.06.2010. године, деоница КрагујевацЈовановац-Баточина
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 40:
-Захтев Предузећа "Telefonija" АД број 10/006249 од 17.06.2010. године, за издавање
локацијске дозволе; (регистратор 73 документације, стр. 7735-7737),
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00872/2010-07 од 22.06.2010. године; (регистратор 73 документације, стр. 7738)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања Предузећу "Telefonija" АД
број 351-03-00872/2010-07 од 22.06.2010. године; (регистратор 73 документације, стр. 7739)
-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-2881/10-1 од 07.07.2010.
године; (регистратор 73 документације, стр. 7740-7764)
-Услови Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Баточина број 025-233/10-05 од
18.08.2010. године; (регистратор 73 документације, стр. 7765-7766)
-Услови и подаци за израду техничке документације ЈП "Србијагас" број 13662 од 20.07.2010.
године; (регистратор 73 документације, стр. 7767-7768)
-Технички услови "Телекома Србија" број 0709/39/48/50-1-191721/4 од 06.08.2010. године;
(регистратор 73 документације, стр. 7769-7770)
-Електроенергетска сагласност на локацију ЕД "Електрошумадија" Крагујевац број
10/006774/4 од 02.07.2010. године; (регистратор 73 документације, стр. 7771)
-Сагласност "Енергетике" ДОО у реструктурирању број 66.10.30.ŽĐ од 14.07.2010. године;
(регистратор 73 документације, стр. 7772)
-Сагласност на трасу ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац број 10457/1 од 13.07.2010.
године; (регистратор 73 документације, стр. 7773)
-Сагласност на пројекат ЈКП "7. јули" Баточина број 01-554/1 од 26.07.2010. године;
(регистратор 73 документације, стр. 7774)
-Допис "Telefonija" АД број 10/007818 од 19.07.2010. године; (регистратор 73 документације,
стр. 7775-7776)
-Овлашћење "Telenor" ДОО број 219/160/2010 од 09.06.2010. године; (регистратор 73
документације, стр. 7777)
-Геодетски елаборат за локацију коридора оптичког кабла "уз магистрални пут Баточина Крагујевац" - топографски план; (регистратор 73 документације, стр. 7778/1)
-Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
351-03-00872/2010-07 од 19.08.2010. године; (регистратор 73 документације, стр. 7778/1)
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања општинама: Крагујевац и
Баточина број 351-03-00872/2010-07 од 19.08.2010. године; (регистратор 73 документације, стр.
7778/1)
-Извод из главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла за повезивање
Теленор објеката на релацији БСЦ - МСЦ Крагујевац - ОДФ Јовановац - ОДФ Баточина, из јуна
2010. године; (регистратор 73 документације, стр. 7778/2)
-Захтев Предузећа "Telenor" ДОО број 127/188/11 од 17.07.2011. године, за измену локацијске
дозволе за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на деоници Крагујевац - Јовановац Баточина; (регистратор 73 документације, стр. 7779-7788)
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-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00872/2010-07 од 07.07.2011. године; (регистратор 73 документације, стр. 7789-7796)
-Измењени Саобраћајно – технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-4297/11-1 од
12.07.2011. године; (регистратор 73 документације, стр. 7797-7811)
-Решење о измењеној локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног
планирања број 351-03-00872/2010-07 од 12.07.2011. године; (регистратор 73 документације, стр.
7812-7813)
-Извод из главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла за повезивање
Теленор објеката на релацији БСЦ - МСЦ Крагујевац - ОДФ Јовановац - ОДФ Баточина из јула
2011. године. (регистратор 73 документације, стр. 7814-7818)
Локацијска дозвола број 351-02-00986/2010-07 од 06.07.2010. године, Панчевачки мост-хотел
Тамиш,

ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 41:
-Овлашћење "Telenor" ДОО број 102/81/10 од 22.03.2010. године; (регистратор 74
документације, стр. 7870),
-Информација о локацији за трасу оптичког кабла Министарства животне средине и
просторног планирања број 351-03-00402/2010-07 од 14.04.2010. године; (регистратор 74
документације, стр. 7871-7872),
-Захтев за издавање техничких услова Предузећа "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 313/10
од 06.05.2010. године; (регистратор 74 документације, стр. 7873),
-Захтев за издавање техничких услова Предузећа "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 324/10
од 07.05.2010. године; (регистратор 74 документације, стр. 7874),
-Одговор ЈП "Путеви Србије" број 344-1996/10-2 од 09.06.2010. године; (регистратор 74
документације, стр. 7875),
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања Бр/N службено од
17.06.2010. године; (регистратор 74 документације, стр. 7876),
-Захтев "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 314/10 од 06.05.2010. године; (регистратор 74
документације, стр. 7877),
-Захтев "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 304/10 од 06.05.2010. године; (регистратор 74
документације, стр. 7878),
-Захтев "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 311/10 од 06.05.2010. године; (регистратор 74
документације, стр. 7879),
-Захтев "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 320/10 од 07.05.2010. године; (регистратор 74
документације, стр. 7880),
-Информација ЈП Железница Србије број 102/10-1106 од 24.05.2010. године; (регистратор 74
документације, стр. 7881),
-Захтев "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 372/10 од 27.05.2010. године (регистратор 74
документације, стр. 7882),
-Захтев "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 513/10 од 06.07.2010. године, за издавање
локацијске дозволе; (регистратор 74 документације, стр. 7885-7886),
-Допис Министарства одбране - Управе за инфраструктуру инт. бр. 1679-4 из јуна 2010.
године; (регистратор 74 документације, стр. 7844),
-Технички услови ЈП "Железнице Србије" број 102/10-1136 од 16.08.2010. године;
(регистратор 74 документације, стр. 7845-7846),
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-Технички услови "Телекома Србија" број 0739/0760/03/01-140288/3ЈБ/157 од 21.07.2010.
године; (регистратор 74 документације, стр. 7847-7849),
-Услови "Србијагас" број 08-01-4112/1 од 29.05.2010. године; (регистратор 74 документације,
стр. 7850),
-Услови ЈП "Србијагас" - организациони део Београд број 12206 од 29.06.2010. године;
(регистратор 74 документације, стр. 7851),
-Сагласност "Београдских електрана" број IX-5546/135 од 20.05.2010. године; (регистратор 74
документације, стр. 7852),
-Сагласност ЈП "Електромрежа Србије" број 1195/2/ДС11024 од 21.05.2010. године;
(регистратор 74 документације, стр. 7853),
-Сагласност "Електродистрибуције - Београд" број 5030-792/2010 од 24.09.2010. године;
(регистратор 74 документације, стр. 7854),
-Технички услови ГСП "Београд" број 327/1 од 26.05.2010. године; (регистратор 74
документације, стр. 7855),
-Обавештење Градске управе града Београда - Дирекција за јавни превоз број IV - 08 Бр.
346.5-732/10 од 20.05.2010. године; (регистратор 74 документације, стр. 7856),
-Услови "Београдског водовода и канализације" број Д/1321 од 21.05.2010. године;
(регистратор 74 документације, стр. 7857),
-Услови "Београдског водовода и канализације" број К/833 од 01.06.2010. године;
(регистратор 74 документације, стр. 7858),
-Решење о водним условима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство број 104-325-0024/2010 од 30.08.2010. године; (регистратор 74 документације, стр. 78597861),
-Решење о условима ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" број 31-381/2010 од
05.11.2010. године; (регистратор 74 документације, стр. 7862-7863),
-Технички услови ЈКП "Грејање" Панчево број TRS/S-1001 од 27.05.2010. године;
(регистратор 74 документације, стр. 7864),
-Услови "Електродистрибуције" Панчево број 5.40.-2316/2010 од 25.05.2010. године;
(регистратор 74 документације, стр. 7865-7866),
-Технички услови ЈКП "Зеленило Панчево" број 92-1469 од 03.06.2010. године; (регистратор
74 документације, стр. 7867),
-Технички услови ЈКП "Водовод и канализација" Панчево број Д-1743/1 од 02.06.2010.
године; (регистратор 74 документације, стр. 7868),
- Власнички листови за катастарске парцеле на подручју града Београда; (регистратор 74
документације, стр. 7914-8025),
-Власнички листови за катастарске парцеле на подручју града Панчева; (регистратор 74
документације, стр. 8026-8038),
-9 (девет) CD геодетских планова водова; (регистратор 74 документације, стр. 8061-8069),
-Саобраћајно - технички услови ЈП "Путеви Србије" број 344-1996/10-8 од 26.10.2010. године;
(регистратор 74 документације, стр. 7838-7843),
-Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
351-02-00986/2010-07 од 22.11.2010. године; (регистратор 74 документације, стр. 7828-7832),
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања градовима Београду и
Паневу број 351-02-00986/2010-07 од 22.11.2010. године. (регистратор 74 документације, стр. 78267827),
Локацијска дозвола број 351-03-00008/2011-07 ОД 08.02.2012.године
Деоница Панчево-Ковин-Аутопут
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 42:
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-Захтев предузећа „Telenor“ ДОО Београд дел. бр. 44/5/11 од 05.01.2011. године за издавање
локацијске дозволе достављен Министарству животне средине и просторног планирања за локацију
Панчево – Ковин – аутопут Е-75; (регистратор 75 документације, стр. 8089),
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00008/2011-07
од дана 25.01.2011. године упућен предузећу „Telenor“ ДОО Београд; (регистратор 75
документације, стр. 8090 )
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00008/2011-07
од дана 24.02.2011. године упућен предузећу ЈП ''Путеви Србија'' Београд; (регистратор 75
документације, стр. 8091)
-Допис ЈП ''Путеви Србије'' број 344-1158/2011 од дана 17.03.2011. године према
Министарству животне средине и просторног планирања; (регистратор 75 документације, стр.
8092-8093)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00008/2011-07
од дана 22.03.2011. године упућен предузећу „Telenor“ ДОО Београд; (регистратор 75
документације, стр. 8095)
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00008/2011-07
од дана 22.08.2011. године предузећима ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, ЈКП „Грејање“
Панчево, ЈКП „Водовод и канализација“ Смедерево, „Електродистрибуција“ Смедерево,
„Дирекција за урбанизам и изградњу“ Смедерево, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење“ Панчево,
„Електродистрибуција“ Панчево, „Електро Војводина“ Ковин, ЈВП „Србија воде“ Београд, ЈП
„Ковин – гас“ Ковин, „Железнице Србије“ А.Д. Београд, ЈП „Ковински комуналац“ Ковин,
Општина Ковин – Општинска управа – Одељење за грађевинско комуналне послове, испекцијске,
правне и послове привреде Ковин; (регистратор 75 документације, стр. 8098-8111)
-Технички услови за пројектовање и изградњу телекомуникационих оптичких каблова за
повезивање на деоници Панчево – Ковин –аутопут Е-75 „Железница Србије“ А.Д. Београд број
13/11-1512 од 26.09.2011. године; (регистратор 75 документације, стр. 8112-8115)
-Услови „Телеком Србија“ А.Д. број 0739/0760/03/01-269227/ 6 од дана 24.10.2011. године;
(регистратор 75 документације, стр. 8116-8117)
-Мишљење ЈВП „Србија воде“, ВПЦ „Сава – Дунав“, број 6/11-656 од 15.09.2011. године;
(регистратор 75 документације, стр. 8119-8121)
-Мишљење ЈВП „Воде Војводине“, број 1-1280/7-11 од 01.12.2011. године; (регистратор 75
документације, стр. 8122-8124)
-Технички услови ЈП „Транс нафта“, број 217/337/11 од 13.12.2011. године; (регистратор 75
документације, стр. 8125-8129)
-Технички услови ЈП „Србија гас“, број 02-02-4-1892 од 19.12.2011. године; (регистратор 75
документације, стр. 8130-8135)
-Сагласност ЈП „Србија гас“, број 6-03/25111 од 09.12.2011. године; (регистратор 75
документације, стр. 8136-8137)
-Услови ПД „Електро Војводина“, број Д3/ДМ 5.30.4-4409/2011 године од 29.08.2011. године;
(регистратор 75 документације, стр. 8144)
-Технички услови ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, број Д-3638/1 од 06.09.2011.
године; (регистратор 75 документације, стр. 8145-8147)
-Технички услови ЈКП „Грејање“ Панчево, број ТР/С-1144 од 06.09.2011. године;
(регистратор 75 документације, стр. 8148-8149)
-Обавештење Општине Ковин, број 345-2/2011-11 од 08.09.2011. године; (регистратор 75
документације, стр. 8150)
-Техничка информација ЈП „Ковински комуналац“, број 03-2478/2-11 од 07.10.2011. године;
(регистратор 75 документације, стр. 8151)
-Техничка информација и услови ЈП „Ковин гас“, број 02-475/2-11 од 05.09.2011. године;
(регистратор 75 документације, стр. 8152-8159)
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-Мишљење предузећа за путеве „Пожаревац“ А.Д. Пожаревац, број 4228/1 од 23.11.2011.
године; (регистратор 75 документације, стр. 8160)
-Сагласност ПД „Центар“ д.о.о. Крагујевац, ЕД Електроморава, Смедерево, број 5054/2 од
06.09.2011. године; (регистратор 75 документације, стр. 8161-8162)
-Обавештење ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште“, Смедерево,
број 3672/1 од 06.09.2011. године; (регистратор 75 документације, стр. 8163)
-Услови ЈКП „Водовод“ Смедерево, број 05-8/113-1 од 20.09.2011. године; (регистратор 75
документације, стр. 8164-8168)
-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путева Србије“ број 344-1158/11-5 од 03.11.2011. године;
(регистратор 75 документације, стр. 8179-8184)
-Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања бр.
351-03-00008/2011-07 од дана 08.02.2012. године издата инвеститору предузећу „Telenor“ ДОО
Београд за изградњу телекомуникационе оптичке мреже; (регистратор 75 документације, стр. 81938197)
-Допис предузећа „Telenor“ ДОО дел. број 144/215/11 од 03.08.2011. године упућен
Министарству животне средине и просторног планирања; (регистратор 75 документације, стр.
8278)
-Допис предузећа „Telenor“ ДОО дел. број 137/38/12 од 07.02.2012. године упућен
Министарству животне средине и просторног планирања. (регистратор 75 документације, стр. 8279)
Локацијска дозвола број
бунар-Аеродром Никола Тесла

351-03-00009/2011-07 од 08.11.2011.године за деоницу Тошин

ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 43:
-Захтев предузећа „Telenor“ ДОО Београд дел. бр. 45/5/11 од 05.01.2011. године за издавање
локацијске дозволе достављен Министарству животне средине и просторног планирања за локацију
Тошин бунар - Аеродром; (регистратор 76 документације, стр. 8281),
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00009/2011-07
од дана 25.01.2011. године упућен предузећу „Telenor“ ДОО Београд; (регистратор 76
документације, стр. 8282)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00009/2011-07
од дана 24.02.2011. године упућен предузећу ЈП ''Путеви Србија'' Београд; (регистратор 76
документације, стр. 8283)
-Допис ЈП ''Путеви Србије'' број 344-1159/2011 од дана 17.03.2011. године према
Министарству животне средине и просторног планирања; (регистратор 76 документације, стр.
8284-8285)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00009/2011-07
од дана 22.03.2011. године упућен предузећу ''Теленор'' д.о.о. Београд;
(регистратор 76
документације, стр. 8287)
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00009/2011-07
од дана 22.08.2011. године предузећима „Железница Србије“ А.Д. Београд, Град Београд Градска управа – Секретаријат за саобраћај Београд, ЈКП „Зеленило – Београд“ Београд, ЈКП
„Београдске електране“ Београд, ЈКП „Београдски водоводи и канализација“ (водовод) Београд,
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (канализација) Београд, „Електродистрибуција“ Београд
и (регистратор 76 документације, стр. 8288-8294)
-Услови А.Д. „Железнице Србије“, број 13/11-1511 од 15.09.2011. године ; (регистратор 76
документације, стр. 8295-8297)
-Саобраћајно-технички услови Секретаријата за саобраћај, Сектора за привремени и
планирани режим саобраћаја, Градске управе града Београда, 4-05 број 344.5-34/11 од дана
01.09.2011. године; (регистратор 76 документације, стр. 8302)
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-Технички услови ЈКП „Зеленило Београд“, Сектор за комерцијалне послове, број 51/607 од
06.09.2011. године; (регистратор 76 документације, стр. 8303)
-Сагласност ЈКП „Београдске електране“, број 8-8095/2010 од 22.09.2011. године;
(регистратор 76 документације, стр. 8306-8307)
-Сагласност ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (водовод), број Ж/2284 од 07.10.2011.
године; (регистратор 76 документације, стр. 8308-8309)
-Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (канализација), број Л/1994 од 23.10.2011.
године; (регистратор 76 документације, стр. 8310-8311)
-Сагласност ПД за дистрибуцију електричне енергије „Електро дистрибуција Београд“ д.о.о.,
број 5030-1213-1/2011 од 10.10.2011. године; (регистратор 76 документације, стр. 8312)
-Технички услови „Телеком Србија“ А.Д. број 0739/0760/03/01-269233/3 од 24.10.2011.
године; (регистратор 76 документације, стр. 8313-8315)
-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путева Србије“ број 344-1159/11-4 од 03.10.2011. године;
(регистратор 76 документације, стр. 8316-8322)
-Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања бр.
351-03-00009/2011-07 од дана 08.11.2011. године издата инвеститору предузећу „Telenor“ ДОО
Београд за изградњу телекомуникационе оптичке мреже; (регистратор 76 документације, стр. 83318335)
-Допис Аеродром „Никола Тесла“ Београд, број 06 број 5158/1 од 31.10.2011. године, упућен
предузећу „Теленор“ д.о.о. којим се издаје сагласност за изградњу дела трасе оптичког кабла;
(регистратор 76 документације, стр. 8336)
-Допис предузећа „Telenor“ ДОО без деловодног броја од 03.08.2011. године упућен
Министарству животне средине и просторног планирања; (регистратор 76 документације, стр.
8337)
-Допис предузећа „Telenor“ ДОО дел. број 208/304/11 од 31.10.2011. године упућен
Министарству животне средине и просторног планирања. (регистратор 76 документације, стр. 8337)
-Извод из Главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла на деоници
Тошин бунар – Аеродром „Никола Тесла“ – аутопут израђен од стране „Телефоније“ Београд.
(регистратор 76 документације, стр. 8401-8438)
Локацијска дозвола број 351-03-00261/2011-07 од 12.09.2011. године, деоница БаточинаАутопут E-75 (искључење за Баточину)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 44:
-Захтев предузећа " Telenor " ДОО број 173/255/11 од 12.09.2011. године, за издавање
измењене локацијске дозволе; (регистратор 77 документације, стр. 8439),
-Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
351-03-00261/2011-07 од 10.03.2011. године; (регистратор 77 документације, стр. 8440-8444)
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00261/2011-07 од 14.09.2011. године; (регистратор 77 документације, стр. 8445)
-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1156/11-3 од 27.09.2011.
године; (регистратор 77 документације, стр. 8447-8453)
-Решење о измењеној локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног
планирања број 351-03-00261/2011-07 од 03.10.2011. године; (регистратор 77 документације, стр.
8454-8455)
-Извод из измене и допуне главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла
за повезивање Теленор објеката на деоници ОДФ Баточина - Аутопут Е 75 (искључење за
Баточину). (регистратор 77 документације, стр. 8456-8457)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 45 :
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-допис ЈП „Путеви Србије“ бр. 953-14472 од 03.10.2012.г. (регистратор 77 документације, стр.
8458)
-допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. сл од 17.06.2010.г.
(регистратор 77 документације, стр. 8460)
-допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 350-01-00296/2010-01 од
20.05.2010.г. (регистратор 77 документације, стр. 8461)
-допис Министарства за телекомуникације бр. 350-01-00025/2010-01 од 04.10.2010.г.
(регистратор 77 документације, стр. 8462-8463)
-списак обрађених предмета у поступку издавања услова и сагласности оптичких каблова
поред и испод државних путева на територији Р. Србије (регистратор 77 документације, стр. 84648479)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 46 :
- потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-1 од дана
13.09.2012.године, (регистратор 78 документације, стр. 8521-8525)
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-2 од дана 17.09.2012.године
, (регистратор 78 документације, стр. 8526-8530)
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-3 од дана 18.09.2012.године
, (регистратор 78 документације, стр. 8531-8538)
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-4 од дана 19.09.2012.године
, (регистратор 78 документације, стр. 8539-8543)
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-5 од дана 19.09.2012.године,
(регистратор 78 документације, стр. 8544-8546)
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-6 од дана 01.10.2012.године
, (регистратор 78 документације, стр. 8549-8554)
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-7 од дана 01.10.2012.године
, (регистратор 78 документације, стр. 8555-8561)
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-8 од дана 03.10.2012.године.
(регистратор 78 документације, стр. 8562-8569)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 47: регистратор 1 Кт. 23/12
-изјашњење ЈП ''Железнице Србије'' број 300/2012-725 од 12.10.2012. године (стр. 15)
-технички услови ЈП“Железнице Србије“ број 102/10-300 од 01.03.2010.године (стр. 16-18)
-захтев за техничке услове Телегроуп Београд дел.број 1360 од 08.02.2010.године (стр. 19)
-дневни извод Телегроуп ДОО од 02.03.2010.године (стр. 20)
-предрачун ЈП“Железнице Србије“ број 10-300 од 19.02.2010.године (стр. 21)
-Сагласност ЈП“Железнице Србије“ број 102/10-200-516 од 08.03.2010.године (стр. 22)
-дневни извод ЈП“Железнице Србије“ код банке Интеза од 02.03.2010.године (стр. 23-24)
-Службени гласник ЈЖТП Београд број 5 од 01.09.1993.године (25-28)
-Одлука ЈЖТП Београд број 154/93-40 од 04.05.1993.године (29-30)
-изјашњење ЈП ''Електромреже Србије'' стр.пов. број 02/12 од 15.10.2012. године, (стр. 31)
-услови ЈП“Електромрежа Србије“ број 22-04-16/1 од 18.03.2010.године и број 22-04-097/1 од
16.11.2009.године,са захтевима Министарства од 11.02.2010.године и 23.09.2009.године (стр. 3237)
-изјашњење ''Телеком Србија'' АД број стр.пов. 240/2 од 11.10.2012. године, (стр. 38-39)
-изјашњење Управе царина број 148-V-стр.пов.28/2/2012 oд 10.10.2012. године, (стр. 40)
-изјашњење Нафтне индустрије Србије број 118/12-218 од 09.10.2012. године (стр. 41)
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-изјашњење Електропривреде Србије број 56/2-12 од 11.10.2012. године,(фотокопија), (стр.
42-43)
-изјашњење ЈВП ''Србијаводе'' бр. 3083 од 09.10.2012. године,(фотокопија) (стр. 44)
-изјашњење АД ''Аеродром Никола Тесла'' Београд број 6471/1 од 09.10.2012. године, (стр.
45)
-изјашњења Републичког завода за заштиту природе Србије 04 број 038-2100/2 од
09.10.2012. године, (стр. 46-47)
-изјашњења Републичког завода за заштиту споменика културе стр.пов. бр.½ од
10.10.2012. године,(фотокопија) (стр. 48-49)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 48:
- изјашњење ЈП ''Водовод Рума'' бр. 2781 од 11.10.2012. године, (стр. 50)
- изјашњење ЈП ''Водовод Владичин Хан'' бр. 2929 од 11.10.2012. године, (стр. 51)
- изјашњење ЈП ''Срем-гас'' бр. 224-1/12 од 10.10.2012. године, (стр. 52-53)
- изјашњење ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови Сад бр. 3.6.24885/1 од 10.10.2012. год (стр.
54)
- изјашњење ЈП ''Водовод и канализација'' Стара Пазова бр. 3649 од 10.10.2012. године, (стр.
55)
изјашњење ЈКП ''Водовод'' Сремска Митровица бр. 1421/2 од 10.10.2012. године, (фотокопија)
(стр. 56)
- изјашњење ЈП ''Водовод и канализација'' Ћуприја од 11.10.2012. године, (фотокопија) (стр.
57)
- изјашњење ЈП ''Водовод и канализација'' Пирот бр. 04-1429/2 од 11.10.2012. године, (стр.58)
-- изјашњење ЈП ''Водовод и канализација'' Гроцка број 2389 од 09.10.2012. године, (стр. 59)
- изјашњење ЈП ''Гас'' Темерин број 517 од 10.10.2012. године, (фотокопија) (стр. 60)
- изјашњење ЈКП ''Водовод и канализација'' Суботица број I 15/20-2012 од 10.10.2012.
године, (фотокопија) (стр. 61)
- изјашњење ЈКП ''Комград'' Бачка Топола бр. 216 од 10.10.2012. године, (стр. 62)
- изјашњење ЈКП ''Топлификација'' Сремска Митровица број 2137/12 од 10.10.2012. год, (стр.
63)
- изјашњење ЈП ''Сурчин-гас'' од 10.10.2012. године, (фотокопија) (стр. 64)
- изјашњење ЈКП ''Градитељ'' Србобран број 847/2012-1 од 11.10.2012. године, (стр. 65)
- изјашњење ЈКП ''Градска топлана'' Пирот број 04-4765/12 од 11.10.2012. године, (стр. 66)
- изјашњење ЈКП ''Градска топлана'' Ниш број 02-5526/2 од 11.10.2012. године, (стр. 67)
- изјашњење ЈП ''Комуналац'' Димитровград број 1746-2 од 11.10.2012. године, (стр. 68)
- изјашњење ЈП ''Аеродром Ниш'' број 4187/2012 од 11.10.2012. године, (стр. 69)
- изјашњење ЈКП ''7. Јули'' Баточина број 01-981-1 од 12.10.2012. године, (стр. 70)
- изјашњење ЈКП ''Суботицагас'' број 380-1/12 од 12.10.2012. године,(стр. 71)
- изјашњење ЈКП“Градска топлана“ Велика Плана број 485 од 15.10.2012.године, (стр. 72)
- изјашњење ЈКП“Темерин“ Темерин број 4250-1/12 од 15.10.2012.године, (стр. 73)
- изјашњење ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија број 2754 од 10.10.2012.године (стр. 74)
- изјашњење ЈП“ГАС“Рума број 372.2 од 10.10.2012.године (стр. 75)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 49: (КТ бр.23/12 ):
-Извод из АПР за предузеће "Telegroup" (регистратор 1 документације, стр. 1-4),
-Фотокопија Уговора бр. 35 од 05.01.2010.г. са прилозима (регистратор 1 документације, стр.
5-61)
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-Прва привремена ситуација бр. 001/4-01/006/11/1 од 04.02.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 62-63)
-Друга привремена ситуација бр. 004/4-02/006/11/2 од 01.03.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 64-65)
-Трећа привремена ситуација бр. 009/4-02/006/11/3 од 01.04.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 66-67)
-Допис бр. 3958/1 од 01.04.2010.г. (регистратор 1 документације, стр. 68)
-Коначна ситуација бр. 027/4-06/006/11/К од 09.06.2010.г. (регистратор 1 документације, стр.
69-70)
-Анекс 8 ( осам ) уговора од 25.02.2010.г. (регистратор 1 документације, стр. 71)
-Рачун бр. 0110/3-44 од 10.03.2010.г. (регистратор 1 документације, стр. 72)
-Анекс бр. 9 Уговора од 03.03.2010.г. (регистратор 1 документације, стр. 73-81)
-Прва привремена ситуација бр. 008/4-03/127/10/1 од 01.04.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 82-83)
-Друга привремена ситуација бр. 013/4-04/127/10/2 од 05.05.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 84-85)
-Коначна ситуација бр. 079/4-10/127/10/К од 29.10.2010.г. (регистратор 1 документације, стр.
86-87)
-Рачун бр. 0810/3-44 од 27.10.2010.г. (регистратор 1 документације, стр. 88)
-Фотокопија Уговора бр. 7157 од 03.06.2010.г. са прилозима (регистратор 1 документације,
стр. 89-150)
-Анекс бр. 9 уговора од 06.10.2010.г. (регистратор 1 документације, стр. 151)
-Прва привремена ситуација бр. 036/4-06/418/10/1 од 30.06.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 152-153)
-Друга привремена ситуација бр. 050/4-07/418/10/2 од 31.07.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 154-155)
-Трећа привремена ситуација бр. 080/4-10/418/10/3 од 29.10.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 156-157)
-Коначна ситуација бр. 012/4-02/418/10/К од 29.02.2012.г. (регистратор 1 документације, стр.
158-159)
-Рачун бр. 0746/3-44 од 29.11.2010.г. (регистратор 1 документације, стр. 160)
-Фотокопија Уговора бр. 9291 од 14.07.2010.г. са прилозима (регистратор 1 документације,
стр. 161)
-Анекс бр. 9 уговора од 12.01.2011.г. (регистратор 1 документације, стр. 252)
-Прва привремена ситуација бр. 051/4-08/583/10/1 од 04.08.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 253-254)
-Друга привремена ситуација бр. 054/4-08/583/10/2 од 31.08.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 255-256)
-Трећа привремена ситуација бр. 065/4-09/583/10/3 од 30.09.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 257-258)
-Четврта привремена ситуација бр. 081/4-10/583/10/4 од 29.10.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 259-260)
-Коначна ситуација бр. 036/4-05/583/10/К од 31.05.2011.г. (регистратор 1 документације, стр.
261-263)
-Рачун бр. 0177/3-44 од 25.03.2011.г. (регистратор 1 документације, стр. 264)
-Фотокопија Уговора бр. 14195 од 12.10.2010.г. са прилозима (регистратор 1 документације,
стр. 265-329)
-Прва привремена ситуација бр. 082/4-10/791/10/1 од 29.10.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 330-331)
-Друга привремена ситуација бр. 101/4-11/791/10/2 од 30.11.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 332-333)
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-Трећа привремена ситуација бр. 112/4-12/791/10/3 од 29.12.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 334-335)
-Четврта привремена ситуација бр. 006/4-01/791/10/4 од 31.01.2011.г. (регистратор 1
документације, стр. 336-337)
-Пета привремена ситуација бр.
014-1/4-02/791/10/5 од 28.02.2011.г. (регистратор 1
документације, стр. 338-339)
-Шеста привремена ситуација бр. 026/4-03/791/10/6 од 31.03.2011.г. (регистратор 1
документације, стр. 340-341)
-Коначна ситуација бр. 067/4-09/791/10/К од 29.09.2011.г. (регистратор 1 документације, стр.
342-343)
-Рачун бр. 0809/3-44 од 27.10.2011.г. (регистратор 1 документације, стр. 344)
-Фотокопија Уговора бр. 14197 од 12.10.2010.г. са прилозима (регистратор 1 документације,
стр. 345-407)
-Прва привремена ситуација бр. 083/4-10/792/10/1 од 29.10.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 408-409)
-Друга привремена ситуација бр. 113/4-12/792/10/2 од 29.12.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 410-411)
-Трећа привремена ситуација бр. 007/4-01/792/10/3 од 31.01.2011.г. (регистратор 1
документације, стр. 412-413)
-Коначна ситуација бр. 013/4-02/792/10/К од 29.02.2012.г. (регистратор 1 документације, стр.
414-415)
-Рачун бр. 0175/3-44 од 25.03.2011.г. (регистратор 1 документације, стр. 416)
-Фотокопија уговора бр. 15648 од 08.11.2010.г. са прилозима (регистратор 1 документације,
стр. 417-488)
-Прва привремена ситуација бр. 114/4-12/921/10/1 од 29.12.2010.г. (регистратор 1
документације, стр. 489-490)
-Друга привремена ситуација бр. 005/4-01/921/10/2 од 31.01.2011.г. (регистратор 1
документације, стр. 491-492)
-Коначна ситуација бр. 014/4-02/921/10/К од 29.02.2012.г. (регистратор 1 документације, стр.
493-494)
-Рачун бр. 0176/3-44 од 25.03.2011.г. (регистратор 1 документације, стр. 495)
-Аналитичка картица главне књиге предузећа "Telegroup" за конта 2020, 2021 и 4300 за
комитента "Нуба инвест" за 2010.г. (регистратор 2 документације, стр. 496-499),
-Аналитичка картица главне књиге предузећа "Telegroup" за конта 2020, 2021 и 4300 за
комитента "Нуба инвест" за 2011.г. (регистратор 2 документације, стр. 500-505)
-Аналитичка картица главне књиге предузећа "Telegroup" за конта 2020, 2021 и 4300 за
комитента "Нуба инвест" за 2012.г. (регистратор 2 документације, стр. 506-510)
-Синтетичка картица купаца и добављача предузећа "Telegroup" за 2010.г., Синтетичка
картица купаца и добављача предузећа "Telegroup" за 2010.г, Синтетичка картица купаца и
добављача предузећа "Telegroup" за 2010.г, (регистратор 2 документације, стр. 511-602)
-Синтетичке картице ангажованих подизвођача предузећа "Telegroup" за период 2010.г.и
2011.г, (регистратор 2 документације, стр. 603-616)
-Грађевински дневник за оптички кабл на релацији Батровци - Аеродром Београд књиге 1, 2 и
3(регистратор 2 документације, стр. 617-743)
-Грађевински дневник за оптички кабл на релацији Ниш - Прешево књиге 1, 2, 3, 4 и 5
(регистратор 2 документације, стр. 744-988)
-Грађевински дневник за оптички кабл на релацији Аеродром Београд - Аутокоманда књиге
1, 2, 3, 4 и 5 (регистратор 3 документације, стр. 989-1205),
-Грађевински дневник за оптички кабл на релацији Батајница - Хоргош књиге 1, 2 и 3
(регистратор 3 документације, стр. 12056-1348)
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-Грађевински дневник за оптички кабл на релацији Аутокоманда - Бубањ поток књиге 1, 2 и 3,
(регистратор 3 документације, стр. 1349-1452)
-Грађевински дневник за оптички кабл на релацији Батајница - Београд књиге 1, 2 и 3
(регистратор 4 документације, стр. 1453-1589)
-Грађевински дневник за оптички кабл на релацији Београд (Бубањ поток) - Ниш књиге 1, 2,
3, 4 и 5 (регистратор 4 документације, стр. 1590-1831)
-Грађевински дневник за оптички кабл на релацији Ниш – Димитровград (регистратор 5
документације, стр. 1832-1940),
-Службена белешка о обавештењу примљеном од Александра Радивојевића бр. 484/12-19-16
од 25.10.2012.г. (регистратор 5 документације, стр. 1941-1944)
-11 (једанаест) ЦД-ова на којима се налази фотодокументација (регистратор 5 документације,
стр. 1945)
-Допис бр. 9548/6 од 20.07.2010.г. Општини Лапово (регистратор 5 документације, стр. 1946)
-Допис бр. 9548/8 од 20.07.2010.г. Општини Велика Плана (регистратор 5 документације, стр.
1947)
-Допис бр. 9548/5 од 20.07.2010.г. Општини Баточина (регистратор 5 документације, стр.
1948)
-Допис бр. 9843 од 26.07.2010.г. Град Јагодина (регистратор 5 документације, стр. 1949)
-Допис бр. 9548 од 20.07.2010.г. Општини Ћићевац (регистратор 5 документације, стр. 1950)
-Допис бр. 9548/1 од 20.07.2010.г. Општини Ражањ (регистратор 5 документације, стр. 1951)
-Допис бр. 9548/2 од 20.07.2010.г. Општини Алексинац (регистратор 5 документације, стр.
1952)
-Допис бр. 9548/3 од 20.07.2010.г. Општини Параћин (регистратор 5 документације, стр. 1953)
-Допис бр. 9548/4 од 20.07.2010.г. Општини Ћуприја (регистратор 5 документације, стр. 1954)
-Допис бр. 9548/10 од 20.07.2010.г. Општини Црвени крст Град Ниш(регистратор 5
документације, стр. 1955)
-Допис бр. 9548/11 од 20.07.2010.г. Општини Пантелеј Град Ниш (регистратор 5
документације, стр. 1956)
-Допис бр. 9548/12 од 20.07.2010.г. Градска управа Град Ниш (регистратор 5 документације,
стр. 1957)
-Допис бр. 9549/5 од 20.07.2010.г. Градска управа Град Ниш (регистратор 5 документације,
стр. 1958)
-Допис бр. 9549/6 од 20.07.2010.г. Општини Пантелеј Град Ниш (регистратор 5
документације, стр. 1959)
-Допис бр. 9549/7 од 20.07.2010.г. Општини Црвени крст Град Ниш (регистратор 5
документације, стр. 1960)
-Допис бр. 9549/1 од 20.07.2010.г. Општини Димитровград (регистратор 5 документације, стр.
1961)
-Допис бр. 9549/2 од 20.07.2010.г. Општини Нишка Бања (регистратор 5 документације, стр.
1962)
-Допис бр. 9549/3 од 20.07.2010.г. Општини Бела Паланка (регистратор 5 документације, стр.
1963)
-Допис бр. 9549/4 од 20.07.2010.г. Општини Пирот (регистратор 5 документације, стр. 1964)
-Дописи Министарству животне средине и просторног планирања бр. 9540/7, 9540/8, 9536/12
и 9536/11 од 20.07.2010.г. (регистратор 5 документације, стр. 1965-1968)
-Дописи Министарству за инфраструктуру бр. 9549, 9540 и 9536 од 20.07.2010.г. (регистратор
5 документације, стр. 1969-1972)
-Дописи ЈП "Путеви Србије" бр. 9540/4, 9540/3, 9540/1, 9536/7, 9536/5, 9536/4 и 9536/2 од
20.07.2010.г. (регистратор 5 документације, стр. 1973-1979)
-Допис бр. 9536/3 од 20.07.2010.г. ПЗП "Ниш" (регистратор 5 документације, стр. 1981)
-Допис бр. 9536/6 од 20.07.2010.г. ПЗП "Врање" (регистратор 5 документације, стр. 1982)
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-Дописи бр. 9536/8 и 9540/5 од 20.07.2010.г. АД за одржавање аутопутева "Србијааутопут"
(регистратор 5 документације, стр. 1983-1984)
-Допис МУП бр. 9536/1 од 20.07.2010.г. (регистратор 5 документације, стр. 1985)
-Допис МУП бр. 9536/10 од 20.07.2010.г. (регистратор 5 документације, стр. 1986)
-Допис МУП бр. 9540/9 од 20.07.2010.г. (регистратор 5 документације, стр. 1987)
-Допис МУП бр. 9773 од 26.07.2010.г. (регистратор 5 документације, стр. 1988)
-Дописи Телекому Србија бр. 9485, 9484 од 19.07.2010.г. и 10594 од 06.08.2010.г. (регистратор
5 документације, стр. 1989-1991)
-Допис бр. 9972 од 28.07.2010.г. предузећу Електросрбија Краљево (регистратор 5
документације, стр. 1992)
-Допис бр. 9972/1 од 28.07.2010.г. предузећу ЕД Центар Крагујевац (регистратор 5
документације, стр. 1993)
-Допис бр. 9972/2 од 28.07.2010.г. предузећу ЕДБ Београд (регистратор 5 документације, стр.
1994)
-Допис бр. 9972/3 од 28.07.2010.г. предузећу ЕД Југоисток Ниш (регистратор 5
документације, стр. 1995)
-Допис бр. 9972/4 од 28.07.2010.г. предузећу ЕД Југоисток Ниш (регистратор 5
документације, стр. 1996)
-Допис бр. 10678 од 09.08.2010.г., 10823/1 од 11.08.2010.г. и 11697 од 30.08.2010.г. ЈКП
"Наисус" Ниш (регистратор 5 документације, стр. 1997-1999)
-Дописи бр. 9945 и 9945/1 од 28.07.2010.г. ЈП "Железнице Србије" (регистратор 5
документације, стр. 2000-2001)
-Дописи бр. 207/10 и 209/10 од 26.03.2010.г. ЈП "Железнице Србије" (регистратор 5
документације, стр. 2002-2003)
-Допис ЈП "Железнице Србије" бр. 1542/I од 02.08.2010.г. (регистратор 5 документације, стр.
2004)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 50:
- Изјашњење ЈП Железнице Србије број 300/2012-768 од 01.11.2012. године са прилозима
као у тексту (регистратор 6 документације, стр. 2006-2067),
- Изјашњење ЈП Електромрежа Србије стр.пов. број III-16-07/04/12 од 02.11.2012. године
са прилозима као у тексту (регистратор 6 документације, стр.2068-2080)
- Техничко упутство ЈП Електропривреда Србије за давање одобрења за изградњу објеката
у близини далековода број 6202 од 28.05.2005. године (регистратор 6 документације, стр.2081-2091)
- Ценовник услуга ЈП Електромрежа Србије број 4/2009 (регистратор 6 документације,
стр.2095-2109)
- Ценовник ЈП Електромрежа Србије број 6/2011 (регистратор 6 документације, стр. 21102128)
- Ценовник ЈП Електромрежа Србије број 5/2010 (регистратор 6 документације, стр.21292146)
- Изјашњење Телеком Србија АД број стр.пов. 264/2 од 01.11.2012. године са прилозима
као у тексту (регистратор 6 документације, стр.2147-2224)
- Писмено изјашњење Завода за заштиту природе Србије 04 број 038-2100/4 од 30.10.2012.
године (регистратор 6 документације, стр.2225-2226)
- Изјашњење Републичког завода за заштиту споменика културе стр. пов. број 2/2 од
01.11.2012. године са прилозима као у тексту (регистратор 6 документације, стр.2227-2269)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 51 списи КТР бр. 179/11 (регистратори 1 и 2)
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-записник о саслушању осум. Небојше Јањића од 07.10.2012. године са преписом аудио
снимка, стр.225-298
-Одлука о укидању имунитета народног посланика од 08.10.2012. године, стр. 304
-записник о саслушању осум. Оливера Дулића од 09.10.2012. године са преписом аудио
снимка, стр.314-379
-записник о испитивању сведока Дарка Пешића од 11.10.2012. године са преписом аудио
снимка, стр. 453-474
-записник о испитивању сведока Данијеле Гојић од 11.10.2012. године са преписом аудио
снимка, стр. 475-488
-записник о испитивању сведока Љиљане Марић од 10.10.2012. године са преписом аудио
снимка, стр. 489-519
-записник о испитивању сведока Душанке Дедић Тодоровић од 10.10.2012. године са
преписом аудио снимка, стр. 520-541
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 52 (регистратори 1-3 списи 1,2 и 3):
Кти. бр. 24/12 – спис 1:
-допис ЈП „Путеви Србије“ са прилозима: Правилником о организацији и систематизацији
послови бр. 953-003218/08-8 од 18.04.2008. године, Статутом јавног преддузећа за управљање
државним путевима „Путеви Србије“, решење о именовању генералног директора јавног предузећа
„Путеви Србије“ 24 број: 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, Извод из „Службеног гласника“
број 126 од 28.12.2007. године, Уговор о раду ЈП „Путеви Србије“ број: 112-03-4 од 16.01.2008.
године, решење о разрешењу генералног директора ЈП „Путеви Србије“, решење о именовању
вршиоца дужности генералног директора ЈП „Путеви Србије“, Извод из „Службеног гласника“ број
100 од 29.12.2011. године стр. 25-51,
допис Министарства енергетике развоја и заштите животне средине са правилником од
августа 2008. године, децембра 2009. године и решењем од 24.11.2009. године стр. 68-84
записник о испитивању сведока Снежане Чупић од 04.04.2013. године са преписом аудио
снимка стр 85-96
записник о испитивању сведока Бранкице Јанковић од 04.04.2013. године са преписом аудио
снимка стр 97-108
записник о испитивању сведока Илије Стјепановића од 04.04.2013. године са преписом аудио
снимка стр 109-123
записник о испитивању сведока Радована Грбовића од 04.04.2013. године са преписом аудио
снимка стр 124-141
записник о испитивању сведока Ивана Грубишића од 05.04.2013. године са преписом аудио
снимка стр 142-156
записник о испитивању сведока Милорада Павловића од 05.04.2013. године са преписом
аудио снимка са ценовником предузећа ЈП „ЕМС“ бр. 6/2011стр 157-187
записник о испитивању сведока Александре Тушуп од 05.04.2013. године са преписом аудио
снимка са ценовником радова и услуга ЈКП „БВК“стр 188-211
записник о испитивању сведока Срђана Шишића од 05.04.2013. године са преписом аудио
снимка стр 212-221
записник о испитивању сведока Марије Васиљевић од 05.04.2013. године са преписом аудио
снимка стр 222-241
записник о испитивању сведока Марка Гарића од 05.04.2013. године са преписом аудио
снимка стр 242-255
обавештење „Београдске електране“ од 20.02.2013. године достављен факсом са одлуком ЈКП
„Београдске електране“ број I 10290/10 од 30.05.2012. године, стр. 256-259
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записник о испитивању сведока Владимира Радојичића од 08.04.2013. године са преписом
аудио снимка стр 260-269
записник о испитивању сведока Стевана Дукића од 08.04.2013. године са преписом аудио
снимка стр 270-281
записник о испитивању сведока Зоране Стојковић од 08.04.2013. године са преписом аудио
снимка стр 282-290
записник о испитивању сведока Весне Лапац од 08.04.2013. године са преписом аудио снимка
стр. 291-300
записник о испитивању сведока Жарка Боровчанина од 08.04.2013. године са преписом аудио
снимка стр. 301-307
записник о испитивању сведока Вељка Корице од 08.04.2013. године са преписом аудио
снимка стр. 308-318
записник о испитивању сведока Марине Сарић од 08.04.2013. године са преписом аудио
снимка стр. 319-331
налаз и мишљење вештака економско финансијске струке од 10.04.2013. године, стр. 332-349
Кти. бр. 24/12 – спис 2:
Допис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад од 10.10.2012. године, стр. 506,
Допис ЈП „Срем гас“ од 12.7.2013. године, страна 507,
Допис „Телеком Србија“ од 18.7.2013. године са прилозима, стр. 512 - 554,
Допис ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија од 15.7.2013. године са прилозима, стр. 555-558,
Допис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад од 10.10.2012. године, стр. 559,
Допис ЈКП „Водовод и канализација“ Стара Пазова од 15.6.2013. године, страна 561,
Допис ЈП „Водовод“ Владичин Хан од 15.7.2013. године са прилозима, стр. 562 – 565,
Допис ЈП „Водовод „ Рума од 15.7.2013. године стр. 566,
Допис „Србијагас“ од 18.7.2013. године са прилозима, страна 567-617,
Допис Завода за заштиту природе Србије од 18.7.2013. године са прилозима, страна 618-627,
Допис Републичког завода за заштиту споменика културе од 19.7.2013. године са прилозима,
страна 628-641,
Допис ЈП „Водовод и канализација“ Ћуприја од 18.7.2013. године, страна 642,
Допис ЈП „Комуналац“ Бујановац од 19.7.2013. године са прилозима, стр. 643-644,
допис „ЕМС“ од 23.07.2013. године, са прилозима, стр. 645-649
Допис ПД „Југоистог“ Ниш од 26.7.2013. године са прилозима, стр. 685-747,
Кти. бр. 24/12 – спис 3:
- допис извештај предузећа "Водовод" Параћин од 29.07.2014. године, 752-795
извештај и ценовник ЈКП "Водовода" Сремска Митровица од 2.8.2013. године, стр. 805-807
- Извештај и ценовник АД "Железнице Србије" од 2.8.2014. године, стр. 808-811
- допуна економско финансијског вештачења од 04.12.2013. године, стр. 848-881
- Записник о испитивању сведока Дарка Павловића са преписом аудио снимка од 19.12.2014.
године, стр. 940- 950
- Записник о испитивању сведока Милана Јанковића са преписом аудио снимка од 19.12.2013.
године, стр. 951-957
- записник о испитивању сведока Срђана Јовичића са преписом аудио снимка од 19.12.2013.
године, стр. 958-968
- записник о испитивању сведока Мирослава Дукића са преписом аудио снимка од 19.12.2013.
године, стр. 969-978
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- Записник о испитивању представника ЈП "Путеви Србије" Драгице Кузмановић са преписом
аудио снимка од 23.12.2013. године, стр. 983-996
- Записник о испитивању представника ЈП "Путеви Србије" Горана Томића са преписом аудио
снимка од 23.12.2013. године, стр. 997-1006
- Записник о испитивању представника "Телеком Србија" Слађане Јовановић са преписом
аудио снимка од 23.12.2013. године, стр. 1007-1017
- Записник о испитивању сведока Александра Радивојевића са преписом аудио снимка од
24.12.2013.године, стр. 1019-1037
- записник о испитивању представника "Телефонија" Николе Пешовића са преписом аудио
снимка од 24.12.2013.године, стр. 1038- 1046
- записник о саслушању окривљеног Оливера Дулића са преписом аудио снимка од
26.12.2013. године, стр. 1050-1081
- записник о испитивању сведока Радета Секулића са преписом аудио снимка од 26.12.2013.
године, стр. 1082-1092
- записник о саслушању окр. Зорана Дробњака са преписом аудио снимка од 26.12.2013.
године, стр. 1093-1103
- записник о саслушању окр. Небојше Јањића са преписом аудио снимка од 26.12.2013.
године, стрт. 1104-1121
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 53 (регистратор са ознаком II допуна КТИ бр.
24/12 списи 1) и документације Кти. бр. 24/12 регистратор 1
-допис предузећа „Водовод“ Стара Пазова од 13.5.2014. године, доставa ценовника од
17.12.2003. године, стр. 1264-1266
-допис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад од 15.5.2014. године заједно са 2 Одлуке о
условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке и одвођења
вода и ценовником услуга који су примењивани у периоду од 2009. до 2012. године, стр. 1267-1353
-допис ЈКП „Водовода“ Рума од 16.5.2014. године са ценовником услуга од 13.5.2011. године
и ценовником услуга од 6.10.2009. године, стр. 1354-1368
-допис предузећа „Телеком Србија“ а.д. од 19.05.2014. године са одлуком број 81418/1 од
23.08.2005. године стр. 1369-1371
-допис „Железнице Србије“ а.д. Београд, од 19.05.2014. године заједно са упутством о
издавању услова и сагласности, стр. 1373-1380
-допис „ЕМС“ од 3.6.2014. године заједно са ценовником 2010. године, 4/2009, 6/2011, стр.
1381-1434
-Допис предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ од 27.06.2014. године, заједно са
ценама норме сата и цене превоза, стр. 1445-1452
-Други допунски налаз и мишљење вештака економско-финансијске струке од 28.8.2014.
године, стр. 1482-1501
-Поднесак вештака економско-финансијске струке од 29.08.2014. године, стр. 1502-1503
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 54 документације Кти. бр. 24/12 регистратор 1
- дописи – изјашњења јавних предузећа (стр. 1 -69)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА 55 (регистратор 79 документације Ктр. 179/11)
- документација на коју се окривљени Дулић позвао приликом изношења одбране дана
09.10.2012. године, (стр. 8622-9047)
Све исправе из списа предмета на енглеском и словеначком језику не предлажемо као доказ, а
исте су здружене списима са разлога јер су са осталим предложеним доказима јединствено
нумерисане.
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Предлажем да се након одржаног главног, јавног претреса и извођења свих предложених
доказа, окривљени огласе кривим због продуженог кривичног дела злоупотреба службеног
положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 и члана 33 и 61 Кривичног законика, казне по закону и
обасвежу на плаћање трошкова кривичног поступка.
ОБРАЗ ЛОЖЕЊЕ
Против окривљених Оливера Дулића, Небојше Јањића и Зорана Дробњака, на основу наредбе
Тужилаштва за организовани криминал Кти. бр. 24/12 од 07.12.2012. године, која је допуњена
наредбом Кти. бр. 24/12 од 04.07.2013. године и 24.04.2014. године спроведена је истрага и
прикупљеним доказима постоји оправдана сумња да су окривљени као саизвршиоци извршили
продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 у
вези члана 33 и 61 КЗ.
Доказима прикупљеним у поступку истраге утврђено је следеће чињенично стање:
Oкривљени Оливер Дулић из Суботице, од септембра месеца 2009.године у својству
министра у Министарству животне средине и просторног планирања Владе Републике Србије,
искоришћавањем свог службеног положаја усмено је наложио окр. Небојши Јањићу, помоћнику
министра овлашћеном за потписивање локацијских дозвола, да у поступцима обрађивања и
издавања локацијских дозвола за потребе инвеститора „Нуба инвест“ ДОО Београд, поводом
изградње линијских инфраструктурних објеката - оптичке мреже на државним путевима првог и
другог реда (аутопут, магистрални и регионални путеви), на деоницама:
Батровци-Аеродром Београд, локацијска дозвола бр. 350-01-01095/2009-07 од
16.10.2009.године,
Хоргош- Батајница, локацијска дозвола бр. 350-01-01416/2009-07 од 05.02.2010.године,
Ниш-Димитровград, локацијска дозвола бр. 350-01-00122/2010-07 од 17.03.2010.године,
Бубањ поток-граница БЈР Македонија, локац дозвола бр. 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010.,
Београд-Панчево-Вршац-Ватин, локацијска дозвола бр. 350-01-00124/2010-07 од 28.04.2010.г,
при одлучивању поводом захтева за издавање саобраћајно-техничких услова, локацијских
дозвола, сагласности и грађевинских дозвола инвеститора „Нуба Инвест“ Д.о.о. Београд за
изградњу линијског инфраструктурног објекта - телекомуникационе мреже – постављања оптичких
каблова на државним путевима I и II реда, не тражи да се прибаве и урбанистичко-технички услови
од јавних предузећа „Железнице Србије“, „Телекома“, јавних водопривредних предузећа
„Србијаводе“ и „Војводинаводе“, „Србија гаса“, „Електропривреде Србије“, „Електромреже
Србије“, Војске Србије и других државних и јавних предузећа, као и од јавних предузећа локалних
самоуправа – општина и градова преко чијих територије прелази мрежа оптичких каблова, па је
окр. Небојша Јањић то прихватио и поступио, тако што је шефу одсека Сектора за урбанизам и
становање сведоку Душанки Дедић-Тодоровић, пренео такав усмени налог па је сведок Љиљана
Марић, саветник Министра у Одељењу за спровођење просторних и урбанистичких планова,
Сектор за урбанизам и становање као обрађивач предмета, поступила по таквом налогу и прибавила
по службеној дужности само услове ЈП“Путеви Србије“, а није тражила – прибављала и услове
јавно - комуналних предузећа локалних самоуправа - општина и градова преко чије територије
прелази траса оптичког кабла, као ни услове јавних предузећа Железница Србије, ЈВП Србијаводе,
Србија гас, Телеком, ЕПС,ЕМС и других, супротно члану 54. и 55. Закона о планирању и изградњи,
чиме су окр. Оливер Дулић и окр. Небојша Јањић искористили своја овлашћења и извршили
службену радњу супротно закону, јер је окр. Јањић потписао све напред наведене локацијске
дозволе у којима поред наведених услова,у појединим предметима недостају и копије планова
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парцела и изводи из катастра подземних инсталација, због чега обрађивач, сведок Љиљана Марић
није потписала предмете, као ни шеф одсека сведок Душанка Дедић-Тодоровић, као и што је
захтевао од окр. Зорана Дробњака - директора „ЈП Путеви Србије“, да искористи своја службена
овлашћења и да се инвеститору „Нуба инвест“ ДОО издају саобраћајно - технички услови број 3443021/09-3 од 18.09.2009.године, за деоницу Батровци - Аеродром Београд, иако у предмету
недостају копије планова и изводи из земљишњих књига и поседовних листова, мишљење стручних
служби надлежног предузећа за путеве и надзорног органа ЈП“Путеви Србије“, геодетски снимак
попречних профила пута и др., због чега сведок Дарко Пешић-директор Сектора за одржавање
државних путева првог и другог реда, није издао предметне услове наводећи све недостатке у
захтеву Министарства за потребе инвеститора, по ком основу је у оквиру својих овлашћења
потписао акт број 344-3021/09-3 од 28.07.2009.године, и акт број 344-3021/09-1 од
14.07.2009.године, након чега је у својству министра окр. Оливер Дулић на меморандуму
Министарства искоришћавањем службеног положаја потписао допис број сл./2009 од
29.10.2009.године, у прилогу којег се ЈП “Путеви Србије“ доставља захтев инвеститора „Нуба
инвест“ДОО са пратећом документацијом, са молбом да се у што краћем временском року изда
коначна сагласност за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на релацији БатровциАеродром Београд, по ком основу је у својству министра, искоришћавањем службеног положаја
потписао и пропратни акт Министарства број сл./2009 од 13.11.2009.године,у прилогу којег се
налази мишљење Министарства које је потписао окр. Небојша Јањић број 350-01-01095/2009-07 од
13.11.2009.године, ( које није заведено у електронској књизи улазне поште у ЈП“Путеви Србије“) а
насловљено је „на руке“ окр. Зорана Дробњака, засновано на чињеници да се оптичка
телекомуникациона мрежа гради на парцелама које се воде као јавно добро - путеви који су у
својини Републике Србије - корисник ЈП“Путеви Србије“, због чега Министарство сматра да није
неопходно да инвеститор прибавља изводе из земљишњих књига,поседовне листове и Листове
непокретности за парцеле чији је корисник јавно предузеће које управља државним путевима, чиме
су створени услови да окр. Зоран Дробњак потпише решење о сагласности ЈП“Путеви Србије“ број
344-4907/09-6 од 25.11.2009.године, којим је дата сагласност инвеститору „Нуба инвест“ДОО за
постављање оптичког кабла на релацији Батровци-Аеродром Београд, стационажа од 468+862 км до
566+120км, иако је сведок Данијела Гојић-обрађивач предмета припремила текст дописа потписан
од стране сведока Дарка Пешића број 344-3021/09-7 од 24.11.2009.године, којим се инвеститор
обавештава да још увек нису отклоњене следеће мањкавости у захтеву: предметне инсталације нису
постављене на целој траси на потребној удаљености у складу са издатим условима ЈП“Путеви
Србије“,у идејном пројекту морају бити садржани и услови осталих надлежних предузећа за
постављање предметних инсталација, недостају изводи из земљишњих књига или поседовних
листова за катастарске парцеле предметног државног пута на којем се планира постављање
инсталација.
На описани начин предузећу „Нуба инвест“ДОО омогућено је стицање имовинске користи у
износу од 2.745.363,39 динара, с обзиром да инвеститори имају обавезу плаћања накнаде јавним и
јавно-комуналним предузећима поводом издавања предметних услова, као и повлашћен положај у
односу на све остале инвеститоре, с обзиром да му је омогућено да без потребне-законом прописане
документације добије локацијску дозволу, услове и сагласност ЈП“Путеви Србије“ у рекордно
кратком року,а потом и грађевинску дозволу за деоницу Батровци-Аеродром Београд број 0301631/2009-07 од 01.12.2009.године, коју је својеручно потписао у својству министра окр. Оливер
Дулић, након чега је по истој процедури овај инвеститор добио и грађевинске дозволе за све остале
напред набројане деонице у року од 3 до 4 месеца од датума подношења захтева за добијање
локацијске дозволе, чиме је инвеститору „Нуба инвест“ ДОО омогућено да пре осталих
потенцијалних инвеститора изгради магистралну оптичку мрежу дуж коридора 10 и да се
међународно повеже са свим земљама у окружењу,односно да стекне превласт на тржишту
телекомуникација и да по основу експлоатације мреже закључи Уговор број 411/11 од 10.05.2011.
године,о закупу оптичких влакана и просторија за инсталацију телекомуникационе опреме са
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купцем Cogent Communications d.o.o. – представништво у Београду у вредности од 1.466.200 еура,
као и Уговор о закупу уређене појасне ширине комуникационих канала од 10.03.2011. године, који
је закључен са купцем Телеком Словенија у вредности од 154.000 еура на годишњем нивоу,
Окр. Оливер Дулић је дана 17.06.2010. године у Београду, ради прикривања незаконитог
поступања у поступку издавања локацијских и грађевинских дозвола за постављање оптичких
каблова инвеститору „Нуба инвест“ д.о.о. , у оквиру свог Министарства издао усмени налог окр.
Небојши Јањићу да се приликом издавања локацијских дозвола и грађевинских дозвола за
постављање оптичких каблова од инвеститора убудуће траже само услови ЈП „Путеви Србије“, а не
и услови других државних органа, јавних и јавно-комуналних предузећа локалних самоуправа општина и градова преко чије територије прелази траса оптичког кабла, као ни услове јавних
предузећа „Железница Србије“, ЈВП „Србијаводе“, „Србија гас“, „Телеком“, ЕПС, ЕМС и други,
тако што је дана 17.06.2010. године потписао и упутио допис бр. „службено“ ЈП „Путеви Србије“ у
којем тражи да се убудуће од инвеститора не захтева достављање копија планова, извода из
земљишних књига, или поседовних листова, извода из катастра непокретности за парцеле на којима
се врши постављање оптичких каблова, а налазе се на путним правцима којима управљају ЈП
„Путеви Србије“, као ни подаци о бројевима и корисницима тих парцела, јер се ради о јавном
добру, путевима у својини Републике Србије, на којима се ЈП „Путеви Србије“ воде као корисник, и
издао усмени налог окр. Јањићу да Сектор за урбанизам и становање у оквиру Министарства,
супротно одредби члана 54 Закона о планирању и изградњи приликом издавања локацијских
дозвола тражи само услове ЈП „Путеви Србије“ а не и других државних органа и јавних предузећа,
па је окр. Јањић прихватио налог окр. Дулића и приликом издавања локацијских дозвола поступао
супротно поменутим одредбама Закона о планирању и изградњи, па је:
- дана 09.08.2010. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00322/2010-07
поступајући по захтеву „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ д.о.о. Нови Београд од
11.03.2010. године, којим се инвеститору „СББ“ Д.о.о. утврђују услови за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже фаза I-1, деоница Ниш – Пирот - Димитровград (граница са
Бугарском)
- дана 12.11.2010. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00504/2010-07
којим се инвеститору „СББ“ д.о.о. утврђују услови за изградњу телекомуникационе оптичке мреже
фаза I-1, деоница Фаза I-1 на релацији Мали Пожаревац – Младеновац
- дана 08.11.2010. године потписао Решење о локацијској дозволи под бројем 351-0300506/2010-07 којим се утврђују услови за изградњу (полагање) телекомуникационе оптичке мреже
фаза 1-3 на релацији Баточина – Крагујевац,
- дана 31.10.2011. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00323/2010-07
за деоницу Липовичка шума - Ваљево - Пожега – Чачак,
- дана 30.01.2012 потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00502/2010-07 за
деоницу чвориште Железник - Липовичка шума,
- дана 23.02.2011. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00511/2010-07.
за деоницу Ниш-Лесковац-Врање-Граница са Македонијом,
- дана 11.06.2012. године потписао Решење локацијској дозволи број 350-01-00571/2012-07 за
локацију Фаза 6.: аутопут Е-75 (Румска петља) – Шабац,
- дана 26.11.2010. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00505/2010-07.
на деоници Михајловац-Пожаревац,
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- дана 04.05.2011. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00325/2010-07.
на деоници Београд-Сремска Митровица – Батровци
- дана 08.11.2010. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00503/2010-07
на деоници Београд – Петља аеродром,
- дана 09.08.2010. године под бројем 351-03-00326/2010-07 (на основу ранијег усменог налога
окр. Јањића) издато Решење о локацијској дозволи за деоницу Београд – Велика Плана – Јагодина –
Параћин – Ниш
- дана 12.08.2010. године под бројем 350-01-00297/2010-07 (на основу ранијег усменог налога
окр. Јањића) издато Решење о локацијској дозволи инвеститору „Tеленор“ ДОО којим се утврђују
услови за изградњу (полагање) телекомуникационе оптичке мреже, фаза 1-1 деоница Београд
(Бубањ поток) – Ниш,
- дана 12.10.2010. године под бројем 350-01-00296/2010-07 (на основу ранијег усменог налога
окр. Јањића) издато Решење о локацијској дозволи за изградњу (полагање) телекомуникационе
оптичке мреже за деоницу Добановци – Бубањ Поток.
- дана 12.08.2010. године (на основу ранијег усменог налога окр. Јањића) издато Решење о
локацијској дозволи број 350-01-00298/2010-07. за деоницу Ниш-Граница са Бугарском
- дана 19.08.2010. године (на основу ранијег усменог налога окр. Јањића) издато Решење број
351-03-00872/2010-07 за деоницу Крагујевац-Јовановац-Баточина
- дана 22.11.2010. године потписао Решење о локацијској дозволи број 350-02-00986/2010-07.
за деоницу Панчевачки мост-Хотел Тамиш Панчево
- дана 08.02.2012. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00008/2011-07
за деоницу Панчево – Ковин – аутопут
- дана 08.11.2011. године потписао Решење о локацијској дозволи број 351-03-00009/2011-07
за деоницу Тошин Бунар – Аеродром „Никола Тесла“
- дана 03.10.2011. године потписао решење о изменама локацијске дозволе број 351-0300261/2011-07 за деоницу Баточина – Ауто-пут Е-75 (искључење за Баточину)
- дана 22.02.2011. године потписао Решење о локацијској дозволи број 350-01-01077/2000-07
за деоницу Чента – Крњача (Београд) инвеститору „САТ ТРАКТ“ Бачка Топола и дана 13.05.2011.
године потписао Решење о исправци број 350-01-01077/2009-07 за деоницу Чента – Крњача,
При томе други инвеститори предузећа СББ и Теленор све до 17.06.2010.године нису могли
да добију ни услове ЈП“Путеви Србије“, који се у поступку издавања локацијских дозвола сматрају
доказом о праву својине или закупа на катастарским парцелама преко којих пролази траса оптичког
кабла,с обзиром да је окр. Оливер Дулић тек тада упутио службени допис према ЈП Путеви Србије
број службено од 17.06.2010. године, којим сугерише-обавештава ово јавно предузеће да је због
великог броја захтева за издавање локацијских дозвола за изградњу оптичких каблова дуж
државних путева првог и другог реда на територији Републике Србије, а ради бржег и ефикаснијег
поступка, сврсисходно да у наредном периоду инвеститори не достављају копије планова и изводе
из земљишних књига, односно поседовне листове за катастарске парцеле на којима се налазе путни
правци из надлежности ЈП Путеви Србије, и кроз које се постављају предметне инсталације
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оптичких каблова, из разлога што се поменутни путни правци воде као јавно добро – својина
Републике Србије на којима се ЈП Путеви Србије воде као корисник земљишта у државној својини.
Истовремено за инвеститора „Телеком Србија“ који је поднео захтев за издавање Акта о
урбанистичким условима број 350-01-00858/2009-07 од 27.07.2009.године, за изградњу оптичке
мреже на релацији АТЦ Зајечар-АТЦ Бор (предмет нерешен и архивиран после две године због
нерешених имовинско-правних односа),и инвеститора „Сат-тракт“Бачка Топола, који је поднео
захтев за издавање локацијске дозволе број 985 од 18.09.2009.године, за полагање оптичког кабла
на деоници Чента-Крњача, (издата локацијска дозвола број 350-01-01077/2009-07 од
22.02.2011.године), у поступцима обраде захтева за издавање акта о урбанистичким условима по
старом закону, односно локацијске дозволе по новом закону, у потпуности испоштоване одредбе
важећег Закона о планирању и изградњи, што значи да је Министарство поред остале
документације, по службеној дужности тражило и добило услове јавно-комуналних и јавних
предузећа о трошку инвеститора.
Окривљени Небојша Јањић из Суботице у својству помоћника министра у Министарству
животне средине и просторног планирања Владе Републике Србије, овлашћен за потписивање
локацијских дозвола, прихватио и поступио по усменом налогу министра окр. Оливера Дулића,
усмено је пренео налог министра и наложио шефу одсека Сектора за урбанизам и становање
сведоку Душанки Дедић-Тодоровић да обрађивач предмета сведок Љиљани Марић- саветник
Министра у Одељењу за спровођење просторних и урбанистичких планова, Сектор за урбанизам и
становање, да у периоду од 16.10.2009.године до 28.04.2010.године, у поступцима обрађивања
захтева за издавање локацијских дозвола за потребе инвеститора „Нуба инвест“ДОО Београд на
деоницама:
Батровци-Аеродром Београд, локацијска дозвола бр. 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009.
године, Хоргош-Батајница, локацијска дозвола бр. 350-01-01416/2009-07 од 05.02.2010.године,
Ниш-Димитровград локацијска дозвола бр. 350-01-00122/2010-07 од 17.03.2010.године, Бубањ
поток-граница БЈР Македонија, локацијска дозвола бр. 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010.године,
Београд-Панчево-Вршац-Ватин,локацијска
дозвола
бр.
350-01-00124/2010-07
од
28.04.2010.године,
прибави по службеној дужности само услове ЈП“Путеви Србије“,а да не прибавља и услове
јавно-комуналних предузећа локалних самоуправа-општина и градова преко чије територије
прелази траса оптичког кабла,као ни услове јавних предузећа Железница Србије, ЈВП Србијаводе,
Србијагас, Телеком, ЕПС, ЕМС и други(сходно члану 55. Закона о планирању и изградњи), чиме је
искористио своја службена овлашћења, с обзиром да је потписао све напред наведене локацијске
дозволе у којима поред наведених услова, у појединим предметима недостају и копије планова
парцела и изводи из катастра подземних инсталација, због чега обрађивач Љиљана Марић није
потписала предмете, као ни шеф одсека сведок Душанка Дедић-Тодоровић, и омогућио стицање
имовинске користи предузећу „Нуба инвест“ДОО у износу од 2.745.363,39 динара,с обзиром да
инвеститори имају обавезу плаћања накнаде јавним и јавно-комуналним предузећима поводом
издавања предметних услова,
Окривљени Небојша Јањић након тога у својству председника Ревизионе комисије формиране
по решењу министра окр. Оливера Дулића бр. 119-01-00135/2009-07 од 29.06.2009. године,
искоришћавањем службеног положаја потписао извештај Ревизионе комисије за стручну контролу
техничке документације бр. 350-01-01269/2009-07 од 17.09.2009. године, којим се потврђује да је
техничка документација- идејни пројекат за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на
деоници Батровци - Аеродром Београд, усаглашена са условима датим у решењу о локацијској
дозволи бр. 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009. године, чиме је омогућио инвеститору да
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приступити изради главног пројекта, иако је имао сазнање да за потребе „Нуба инвест“ДОО
Министарство није по службеној дужности тражило ни прибавило услове јавно-комуналних и
јавних предузећа у поступку обраде захтева за добијање локацијске дозволе коју је својеручно
потписао,који би потом требало да буду саставни део идејног пројекта у каснијој фази поступка.
Окривљени Зоран Дробњак, је у својству директора ЈП“Путеви Србије“, на основу
предходног договора са окр. Оливером Дулићем - министром у Министарству животне средине и
просторног планирања Владе Републике Србије, искористио своја службена овлашћења, тако што је
на захтев Министарства по службеној дужности за потребе инвеститора „Нуба инвест“ДОО
Београд, потписао саобраћајно - техничке услове број 344-3021/09-3 од 18.09.2009.године,који се
односе на деоницу Батровци - Аеродром Београд, иако у предмету недостају копије планова и
изводи из земљишњих књига и поседовних листова, мишљење стручних служби надлежног
предузећа за путеве и надзорног органа ЈП“Путеви Србије“, геодетски снимак попречних профила
пута и др., због чега сведок Дарко Пешић-директор Сектора за одржавање државних путева првог и
другог реда, није издао предметне услове наводећи све недостатке у захтеву Министарства за
потребе инвеститора, по ком основу је у оквиру својих овлашћења потписао акт број 344-3021/09-3
од 28.07.2009.године, и акт број 344-3021/09-1 од 14.07.2009.године и поступајући по допису
Министарства број сл./2009 од 29.10.2009.године, потписаном од стране министра окр. Оливера
Дулића, којим се ЈП“Путеви Србије“ доставља захтев инвеститора „Нуба инвест“ДОО са пратећом
документацијом, са молбом да се у што краћем временском року изда коначна сагласност за
изградњу телекомуникационе оптичке мреже на релацији Батровци-Аеродром Београд, и допису
министра окр. Оливера Дулића број сл./2009 од 13.11.2009.године,у прилогу којег се налази
мишљење Министарства које је потписао окр. Небојша Јањић број 350-01-01095/2009-07 од
13.11.2009.године, за које је проверама утврђено да није заведено у електронској књизи улазне
поште у ЈП“Путеви Србије“, а насловљено је „на руке“ окр. Зорана Дробњака, засновано на
чињеници да се оптичка телекомуникациона мрежа гради на парцелама које се воде као јавно добро
- путеви који су у својини Републике Србије - корисник ЈП“Путеви Србије“, због чега
Министарство сматра да није неопходно да инвеститор прибавља изводе из земљишњих
књига,поседовне листове и Листове непокретности за парцеле чији је корисник јавно предузеће које
управља државним путевима,
На описани начин су створени услови да окр. Зоран Дробњак потпише решење о сагласности
ЈП“Путеви Србије“ број 344-4907/09-6 од 25.11.2009.године, којим је дата сагласност инвеститору
„Нуба инвест“ДОО за постављање оптичког кабла на релацији Батровци-Аеродром Београд,
стационажа од 468+862 км до 566+120км, иако је сведок Данијела Гојић-обрађивач предмета
припремила текст дописа потписан од стране сведока Дарка Пешића број 344-3021/09-7 од
24.11.2009.године,којим се инвеститор обавештава да још увек нису отклоњене следеће мањкавости
у захтеву:
-предметне инсталације нису постављене на целој траси на потребној удаљености у складу са
издатим условима ЈП“Путеви Србије“,
-у идејном пројекту морају бити садржани и услови осталих надлежних предузећа за
постављање предметних инсталација,
-недостају изводи из земљишњих књига или поседовних листова за катастарске парцеле
предметног државног пута на којем се планира постављање инсталација.
Након издавања поменуте грађевинске дозволе окривљени Оливер Дулић наложио свом
помоћнику окривљеном Небојши Јањићу да Сектор за урбанизам и становање у поступцима
обрађивања и издавања локацијских и грађевинских дозвола за потребе инвеститора „Нуба Инвест“
Д.о.о. Београд, а поводом изградње линијског инфраструктурног објекта – телекомуникационе
мреже оптичких каблова у путном појасу државних путева I и II реда и то за трасе: Хоргош –
Батајница, локацијска дозвола број 350-01-01416/2009-07 од 05.02.2010. године, грађевинска
77

дозвола број 351-03-00401/2010-07 од 08.04.2010. године, Ниш – Димитровград, локацијска дозвола
број 350-01-00122/2010-07 од 17.03.2010. године, грађевинска дозвола број 351-03-00764/2010-07 од
22.06.2010. године, Бубањ поток – Граница БЈР Македонија локацијска дозвола број 350-0100121/2010-07 од 12.03.2010. године, грађевинска дозвола број 351-03-00726/2010-07 22.06.2012.
године, Београд – Панчево – Вршац – Ватин, локацијска дозвола број 350-01-00124/2010-07 од
28.04.2010. године, грађевинска дозвола број 351-03-01299/2010-07 од 28.04.2012. године, прибави
само услове ЈП „Путеви Србије“, а да не захтева прибављање урбанистичко-техничких услова
других јавних предузећа, локалне самоуправе – општина и градова преко чије територије прелази
траса оптичких каблова, као ни услове јавних предузећа „Железнице Србије“, „Телекома“, јавних
водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Војводинаводе“, „Србија гаса“, „Електропривреде
Србије“, „Електромреже Србије“, Војске Србије, других државних органа и јавних предузећа, што
је окр. Небојша Јањић прихватио и тако извршио службену радњу коју не би смео извршити и
потписао све напред наведене локацијске дозволе супротно члану 54 и 55 Закона о планирању и
изградњи, при чему „Нуба Инвест“ као инвеститор, није био регистрован за обављање делатности у
области пружања телекомуникационих услуга,
на тај начин окривљени су заједничким поступањем, инвеститора „Нуба Инвест“ Д.о.о.
довели у повлашћени положај у односу на друге инвеститоре „Телеком Србија“, „Теленор“ д.о.о.,
„СББ“ д.о.о., „Сат-тракт“, „Пупин Телеком“ који су у току 2009. и 2010. године подносили захтеве
Министарству животне средине и просторно планирање за издавање потребних локацијских и
грађевинских дозвола за изградњу мреже оптичких каблова на државним путевима I и II реда и
захтева за издавање саобраћајно-техничких и коначних сагласности ЈП „Путеви Србије“, коме је
Законом о јавним путевима дато јавно овлашћење за издавање ових аката, јер приликом
одлучивања о захтевима других инвеститора Министарство животне средине и просторног
планирања и ЈП „Путеви Србије“ нису поступали на истоветан начин као и са захтевима
инвеститора „Нуба Инвест“, већ су од њих захтевали да уз поднете захтеве доставе сву потребну
документацију у складу са чланом 54 и 55 Закона о планирању и изградњи и Закона о јавним
путевима, те је на тај начин инвеститор „Нуба Инвест“ добио локацијске и грађевинске дозволе пре
других заинтересованих инвеститора, за изградњу магистралне оптичке мреже дуж Коридора 10 и
да се међународно повеже са свим земљама у окружењу и тако стекне доминацију на тржишту
телекомуникација, врши комерцијалну експлоатацију изграђене инфраструктурне мреже за коју је
накнадно прибавио одобрење од стране Републичке агенције за телекомуникацију и убира приходе
обављајући регистровану делатност по ком основу је инвеститор закључио Уговор број 411/11 од
10.05.2011. године о закупу оптичких влакана и просторија за инсталацију телекомуникационе
опреме са закупцем „Cogent Communications“ Д.о.о. Београд – представништво у Београду у
вредности од 1.466.200 евра, као и Уговор о закупу уређене појасне ширине комуникационих
канала од 10.03.2011. године са Телеком Словеније у вредности од 154.000 евра, а истовремено
инвеститору „Нуба Инвест“ омогућили стицање имовинске користи у износу од најмање
2.745.363,39 динара, у виду избегавања плаћања накнаде државним органима, јавним и локалним
јавно-комуналним предузећима за издавање урбанистичко-техничких услова,
Окр. Зоран Дробњак наложио је стручним службама ЈП „Путеви Србије“, Сектору за
одржавање јавних путева I и II реда да за све напред поменуте инвеститоре приликом подношења
захтева за издавање урбанистичко-техничких услова и коначне сагласности за постављање
линијског инфраструктурног објекта на поменутим локацијама не захтевају достављање копије
плана, изводе из земљишних књига и поседовне листове за катастарске парцеле на којима се
планира постављање оптичких каблова,
па су тако заједно искористили своја службена овлашћења и својим радњама омогућили
инвеститорима „Нуба инвест“, „Теленор“ д.о.о., „СББ“ д.о.о., да противно законским условима без
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потребних законом прописаних урбанистичко-техничких услова државних органа и јавних
предузећа добију локацијске дозволе, услове и сагласност ЈП „Путеви Србије“ и грађевинску
дозволу за поменуте деонице и створили услове за постављање оптичких каблова на поменутим
релацијама и прибавили наведеним предузећима имовинску корист у виду избегавања плаћања
накнаде за издавање предметних услова, у укупном износу од 8.092.444,84 динара
Докази на основу којих се утврђују чињенице о својству окривљених као службених лица и
њиховим службеним овлашћењима су:
Решења достављена актом Генералног секретаријата Владе Р. Србије Стр. пов. 08 бр. 0015/2012 од 01.10.2012. године о именовању и разрешењу окр. Небојше Јањића са места помоћника
министра и државног секретара у Министарству животне средине, рударства и просторног
планирања, одлука о избору Владе објављена у Сл. гласнику РС бр. 66/08 на основу којег је окр.
Оливер Дулић изабран за министра животне срдине, рударства и просторног планирања, и одлука о
избору чланова Владе објављена у Сл. гласнку РС бр. 17/11 којом је Оливер Дулић изабран за
министра у оквиру истог мандата Владе услед њене реконструкције.
Допис ЈП „Путеви Србије“ са прилозима: Правилником о организацији и систематизацији
послови бр. 953-003218/08-8 од 18.04.2008. године, Статутом јавног преддузећа за управљање
државним путевима „Путеви Србије“, решење о именовању генералног директора јавног предузећа
„Путеви Србије“ 24 број: 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, Извод из „Службеног гласника“
број 126 од 28.12.2007. године, Уговор о раду ЈП „Путеви Србије“ број: 112-03-4 од 16.01.2008.
године, решење о разрешењу генералног директора ЈП „Путеви Србије“, решење о именовању
вршиоца дужности генералног директора ЈП „Путеви Србије“, Извод из „Службеног гласника“ број
100 од 29.12.2011. године стр. 25-51,
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству животне
средине и просторног планирања из августа 2008. године и Правилник из децембра 2009. године и
решење од 24.11.2009. године.
Изведеним доказима на околности финансирања изградње оптичке телекомуникационе
мреже на територији Републике Србије, као и на околности прибављања потребних дозвола и
сагласности по наведеном основу, утврђене су следеће чињенице:
Расто Томажич, и Патрик Цеглар, из Словеније су оснивачи предузећа „Nuba svetovanje in
investiranje“ ДОО из Љубљане, МБ 2170400000, које послује као холдинг компанија у оквиру које је
већи број повезаних правних лица у Словенији и то: „Teman“ ДОО, МБ 1554182000, „Tomcetes“
ДОО, МБ 1686976000, „TC Inženjering“ ДОО, МБ 2059053000 и „Janin“ ДОО. Сва наведена правна
лица су регистрована у Љубљани, ул. Šmartinska cesta бр. 152. „Nuba svetovanje in investiranje“ ДОО
је оснивач и привредних субјеката у Србији „Nuba Invest“ ДОО Београд која је потом променила
пословно име у „Targo Telekom“ ДОО Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 12/III и „Nuba Net“ ДОО
Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 6.
На основу података са сајта АЈПЕС-Агенција Републике Словеније за јавноправне
евиденције- Пословни регистар Словеније, утврђени су статусни подаци напред наведених
повезаних правних лица из Словеније, Љубљана, ул.Шмартинска цеста бр.152, на основу којих се
утврђује да :
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-Nuba svetovanje in investiranje DOO,МБ 2170400000 уписана у регистар 27.12.2005.године
са оснивачким капиталом од 8.763 еура и уделом у капиталу од по 50% на име Расто Томажич и
Патрик Цеглар, који су истовремено и овлашћена лица за заступање у функцији директора.
Предузеће Tomcetes DOO, МБ 1686976000, уписано у регистар 17.04.2002. године са
оснивачким капиталом од 8.763 еура и уделом у капиталу од 100% на име оснивача Nuba svetovanje
in investiranje DOO. Овашћена лица за заступање су Расто Томажич и Патрик Цеглар у функцији
директора.
На основу решења Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 5968/2008 од
13.02.2008.године ,утврђено је да је Tomcetes DOO Љубљана оснивач представништва страног
правног лица у Београду, ул.Николе Стринеке 11/А, а лице овлашћено за заступање у функцији
директора је Томажич Расто са неограниченим овлашћењима у унутрашњем промету.
На основу података из решења Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД
101762/2008 од 09.06.2008.године, утврђено је да је извршен упис промене заступника, па је уместо
Томажич Расто и Патрик Цеглар уписан Патрик Цеглар са функцијом директора представништва са
неограниченим овлашћењима у унутрашњем промету.
На основу података из решења Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД
33747/2011 од 16.03.2011.године,утврђено је да је из регистра брисан привредни субјекат
представништво Tomcetes Београд на дан 16.03.2011.године.
Предузеће Teman DOO, МБ 1554182000,уписано у регистар 25.09.2000.године са оснивачким
капиталом од 8.763 еура и уделом у капиталу од 100% на име оснивача Nuba svetovanje in
investiranje DOO.Овашћена лица за заступање су Расто Томажич и Патрик Цеглар у функцији
директора.
Предузеће TC inženiring investicije in gradbeništvo DOO,MБ 2059053000,уписано у регистар
31.01.2005.године са оснивачким капиталом од 8.763 еура и уделом у капиталу од 100% на име
оснивача Nuba svetovanje in investiranje DOO.Овлашћена лица за заступање су су Расто Томажич и
Патрик Цеглар у функцији директора.
На основу података са сајта Агенције за привредне регистре Републике Србије, утврђено је
да је Nuba svetovanje in investiranje DOO оснивач и суоснивач следећих привредних субјеката на
територији Републике Србије:
Nuba net DOO,МБ 20634847,ПИБ 106575199,ул.Булевар Михаила Пупина број 6
Београд,уписана у регистар 14.04.2010.године са уписаним и уплаћеним капиталом од 500 еура у
динарској противвредности од 49.886,05 динара,и уделом у капиталу од 57% основног капитала на
име суоснивача Nuba svetovanje in investiranje DOO,33 % на име суоснивача Нуба инвест ДОО
Београд и 10% на име суоснивача Rovere DOO, Lucija, Slovenia. Овлашћено лице за заступање у
унутрашњем и спољнотрговинском промету је Расто Томажич у функцији директора.
На основу података из решења Агенције за привредне регистре број 34003/2010 од
14.04.2010.године,утврђено је да је овај привредни субјекат регистрован за обављање делатности у
области телекомуникација,шифра делатности 64200, с тим што је једини оснивач Нуба инвест ДОО
Београд са уписаним и уплаћеним капиталом од 500 еура.
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Из решења Агенције за привредне регистре број 38808/2010 од 23.04.2010.године, утврђено
је да је извршен упис промене оснивача тако да удео Nuba svetovanje in investiranje DOO више не
постоји, а удео Rovere DOO,Lucija,Slovenia износи 100% основног капитала.
Увидом у решење Агенције за привредне регистре број БД 43667/2010 од
06.05.2010.године, утврђено је да је извршен упис промене оснивача тако да удео Nuba svetovanje
in investiranje DOO износи 57 % основног капитала, удео Rovere DOO,Lucija,Slovenia 10%,а удео
Нуба инвест ДОО Београд 33%.
На основу података из решења Агенције за привредне регистре број БД 95293/2012 од
17.07.2012.године, утврђено је да је извршена промена седишта привредног субјекта са адресе
Булевар Михаила Пупина број 6 на адресу Ђорђа Станојевића број 12.
-Нуба инвест ДОО,МБ 20525134,ул.Ђорђа Станојевића број 12/III,уписана у регистар
10.04.2009.године са уписаним и уплаћеним капиталом од 299.567.077,10 динара и 198.000 еура,
док уписани неновчани капитал износи 335.259.900,00 динара. Овлашћено лице за заступање је
Расто Томажич у функцији директора без ограничења.
На основу података из извода Агенције за привредне регистре о регистрацији овог
привредног субјекта од 19.06.2012.године,утврђено је да је дошло до промене пословног имена и
адресе привредног субјекта НУБА ИНВЕСТ ДОО у ТАРГО ТЕЛЕКОМ ДОО,Београд,ул.Ђорђа
Станојевића бр.12/III, да промет обавља преко динарског рачуна број 170-30007880000-25 и
девизног рачуна број 30007880320,да је шифра делатности 6110 кабловске телекомуникације, а да
је законски заступник и даље Расто Томажич са функцијом директора без ограничења у заступању.
Упис забележби у Регистар Агенције је извршен на основу следећих аката:
- забележба од 20.05.2010.године, којом се Nuba svetovanje in investiranje Ljubljana,SlovenijaNuba DOO,у својству оснивача НУБА ИНВЕСТ ДОО Београд обавезује да без писмене сагласности
Фактор банке ДД Љубљана не може донети било коју пословну одлуку везано за статусна питања,
као и везано за финансијски аспект пословања.
- решење заложни број 8952/2010 од 21.05.2010. године којим је одобрен упис заложног права
у регистар заложног права на 100% удела у друштву.
- решење заложни број 8952-1/2010 од 26.04.2012. године, којим је одобрен упис заложног
права у регистар заложног права на 89,9% удела у друштву
- одлука о повећању капитала од 25.04.2012. године на основу које страни оснивач Nuba
svetovanje in investiranje Ljubljana,Slovenija-Nuba DOO уноси 335.259.900,оо динара у
телекомуникациону опрему.
Статусне промене у привредном субјекту Нуба Инвест ДОО Београд су извршене на основу
следећих решења Агенције за привредне регистре:
- решење број БД 39941/2009 од 10.04.2009. године, на основу којег је у регистар уписано
оснивање привредног субјекта Нуба Инвест ДОО Београд, ул. Цара Душана бр.43.Оснивач овог
привредног субјекта је Nuba svetovanje in investiranje Ljubljana, Slovenija-Nuba DOO са уделом од
100% у уписаном и уплаћеном новчаном капиталу од 3.000 еура, а функцију заступника и
директора обавља Расто Томажич без ограничења у унутрашњем и спољнотрговинском промету.
- решење бр. БД 46281/2009 од 22.04.2009. године, на основу којег је извршена промена ПИБа као и промена бројева рачуна у пословним банкама.
-решење бр. БД 109432/2009 од 02.07.2009. године, на основу којег је извршена промена
седишта привредног друштва и то са адресе Цара Душана бр.43, на адресу Булевар Михајла Пупина
бр.6/XV.
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-решење бр.БД 176408/2009 од 10.11.2009. године, на основу којег се врши промена претежне
делатности привредног друштва, тако што се брише развој пројеката о некретнинама – шифра
делатности 70110, а уписује делатност телекомуникација – шифра 64200.
-решење бр.БД 28012/2010 од 26.03.2010. године, на основу којег се врши упис промене
основног капитала привредног друштва, тако да се уписује неновчани капитал у вредности од
192.005,33 еура.
-решење бр.БД 139719/2010 од 13.12.2010. године, на основу којег се врши упис промене
основног капитала привредног друштва тако што се брише уписани неновчани капитал у вредности
од 192.005,33 еура, а уписује новчани капитал у вредности од 195.000,оо еура.
-решење бр.БД 142877/2011 од 18.11.2011. године, на основу којег се врши упис промена
назива и седишта привредног субјекта тако што се уместо Нуба Инвест ДОО Београд, ул. Михајла
Пупина бр.6/XV уписује Тарго телеком ДОО Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр.12/III.
-решење бр.БД 62654/2012 од 15.05.2012. године, на основу којег је извршена промена улога
оснивача Nuba svetovanje in investiranje Ljubljana,Slovenija-Nuba DOO, тако што се уписује
неновчани улог у вредности од 335.259.900,оо динара (телекомуникациона опрема).Предметне
статусне промене су извршене на основу одлуке о повећању основног капитала и процене
вредности неновчаног улога од 25.04.2012. године.
-решење бр.БД 68235/2012 од 24.05.2012. године, на основу којег је извршен упис промене
улога оснивача Nuba svetovanje in investiranje Ljubljana,Slovenija-Nuba DOO, тако што се уписује
новчани улог у износу од 220.936.197,1о динара.
-решење бр.БД 88416/2012 од 29.06.2012. године, на основу којег је извршен упис промене
улога оснивача Nuba svetovanje in investiranje Ljubljana,Slovenija-Nuba DOO, тако што је уписан
неновчани улог у вредности од 179.632.254,оо динара.
На основу података Републичке агенције за електронске комуникације број 1-01-3491391/11-1 од 24.06.2011.године, утврђено је да је оператер електронских комуникација НУБА
ИНВЕСТ ДОО Београд, МБ 20525134, ПИБ 106044736, уписан у регистар Рател-а под бројем 180015/1,као оператер јавне комуникационе мреже за пружање услуга изнајмљивања линија,
изнајмљивања дела капацитета линије, изнајмљивање неосветљених оптичких влакана и услуга
транспорта преко оптичке мреже на територији Републике Србије, са предвиђеним почетком
обављања делатности од 10.07.2011.године.
Исто тако на основу података Републичке агенције за електронске комуникације број 1-013450-39/12-1 од 17.05.2012.године, утврђено је да је оператер електронских комуникација ТАРГО
ТЕЛЕКОМ ДОО Београд, МБ 20525134, ПИБ 106044736,уписан у регистар Рател-а под бројем 365
као оператер који пружа услугу приступа широкопојасној мрежи,услугу виртуелне приватне
мреже,услугу преноса података и услугу дистрибуције медијских садржаја са предвиђеним
почетком обављања делатности од дана 01.06.2012.године.
Утврђено је да је финансирање изградње оптичке телекомуникационе мреже на територији
Републике Србије, дуж државних путева првог и другог реда (ауто пут, магистрални и регионални
путеви) вршено је тако што је оснивач Nuba svetovanje in investiranje Ljubljana,Slovenija-Nuba
DOO,у периоду од 16.09.2009. године до 17.05.2010. године, донела 22 Одлуке о допунској уплати
капитала који не повећава основни капитал Нуба Инвест ДОО Београд, по ком основу су на
девизни рачун Нуба Инвест ДОО извршене уплате у укупном износу од 2.375.000 еура.
Предметне одлуке о допунској уплати капитала који не повећава основни капитал Нуба
Инвест ДОО Београд су потписане од стране Раста Томажича, директора Nuba svetovanje in
investiranje Ljubljana, Slovenija-Nuba DOO, уз напомену да ће уплаћена новчана средства бити
употребљена за даљи процес рада Нуба Инвест ДОО Београд, уз обавезу враћања опредељених
новчаних средстава у року од 3 године.
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Такође, утврђује се да је Нуба Инвест ДОО Београд извршила делимичан повраћај
допунске уплате капитала који не повећава основни капитал у укупном износу од 2.180.000 еура, а
што је утврђено на основу извода са девизних рачуна Нуба Инвест ДОО Београд за период 20092012 година. Такође је утврђено да су уплате оснивача Nuba svetovanje in investiranje
Ljubljana,Slovenija-Nuba DOO од 01.03.2010. године – 30.000 еура, 10.03.2010. године – 25.000 еура,
23.03.2010. године – 20.000 еура, 03.05.2010. године – 120.000 еура, у укупном износу од 195.000
еура искоришћене као повећање основног капитала Нуба Инвест ДОО Београд, по ком основу су
спроведене и забележбе у Агенцији за привредне регистре Републике Србије на основу решења бр.
БД139719/2010 од 13.12.2010. године.
По основу обезбеђења финансијских средстава за потребе изградње оптичке
телекомуникационе мреже на територији Републике Србије, утврђено је да на основу Уговора о
дугорочном кредиту бр.7036/10 од 17.05.2010. године, Фактор банка из Љубљане одобрила
дугорочни кредит предузећу Nuba svetovanje in investiranje Ljubljana,Slovenija-Nuba DOO у износу
од 20.000.000 еура, поводом финансирања изградње оптичке телекомуникационе мреже на
територији Републике Србије, уз услов да корисник кредита закључи уговор о зајму са Нуба Нет
ДОО Београд, који ће такође закључити уговор о зајму са Нуба Инвест ДОО Београд- инвеститор
односно коначни прималац финансијских средстава. Кредит је одобрен са грејс периодом од годину
дана, с тим да прва рата у износу од 2.500.000 еура доспева на наплату 31.05.2011. године, а
последња рата доспева на наплату 28.02.2013. године, уз каматну стопу од 6MEURIBOR+5,5%
камате. Као инструменте обезбеђења враћања кредита банка је тражила 15 бланко меница Nuba
svetovanje in investiranje Ljubljana,Slovenija-Nuba DOO са генералном меничном изјавом од
17.05.2010. године и овлашћењима за уновчење, залог пословних удела Patrika Ceglara i Rasta
Tomažiča у овом предузећу, залог пословног удела Nuba svetovanje in investiranje Ljubljana,SlovenijaNuba DOO у Нуба Инвест ДОО Београд и Нуба Нет ДОО Београд. Поред наведених инструмента
обезбеђења плаћања, банка је тражила и јемство правних лица Rovere DOO Portorož, Teman DOO
Ljubljana, TomCetes DOO Ljubljana, као и јемство физичких лица Расто Томажич и Патрик Цеглар и
Војко Ровере.
На основу Анекса бр.1 уговора од 16.09.2010. године, Анекса бр.2 уговора од 02.03.2011.
године, Анекса бр.3 уговора од 09.05.2011. године, Анекса бр.4 уговора од 31.05.2011. године и
Анекса бр.5 уговора од 01.11.2011. године, утврђено је да је банка продужила грејс период
кориснику кредита, који је у обавези да главницу кредита врати у шест рата и то од 30.09.2013.
године до 30.04.2015. године.
Такође је утврђено да је банка променила и каматну стопу која сада износи
6MEURIBOR+6,5%, а да до доспећа прве рате корисник кредита има само обавезу плаћања камате
према обрачунима банке.
Сходно одредбама предметног уговора о кредиту бр.7036/10 од 17.05.2010. године,
закључен је уговор о зајму од истог датума између Nuba svetovanje in investiranje
Ljubljana,Slovenija-Nuba DOO – зајмодавац и Нуба Нет ДОО Београд – зајмопримац, потписан од
стране Патрика Цеглара у име зајмодавца и Раста Томажича у име зајмопримца, којим је
предвиђено да износ од 20.000.000 еура зајмопримац под истим условима уступи Нуба Инвест ДОО
Београд-инвеститору изградње оптичке телекомуникационе мреже на територији Републике
Србије. Ово практично значи да је каматна стопа по основу предметног уговора о зајму идентична
каматној стопи коју је Фактор банка одобрила кориснику кредита Nuba svetovanje in investiranje
Ljubljana, Slovenija-Nuba DOO, уз услов да појединачне транше испуњавају следеће кумулативне
услове:
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За коришћење првих 7.000.000 еура, потребно је добијање правоснажне употребне дозволе за
прву фазу Батровци – Београд, и грађевинске дозволе за другу фазу Београд – Хоргош, као и
регистрација овог уговора код Народне банке Србије, односно закључење уговора о зајму са Нуба
Инвест ДОО Београд са садржајем и под условима договореним у овом уговору.
За коришћење других 7.000.000 еура, потребно је добијање правоснажне употребне дозволе за
другу фазу Београд-Хоргош и правоснажне грађевинске дозволе за трећу фазу Београд-НишПрешево.
За коришћење трећих 6.000.000 еура, потребно је добијање правоснажне употребне дозволе за
трећу фазу Београд-Ниш-Прешево и добијање правоснажне грађевинске дозволе за било коју од
следећих фаза.
По наведеном основу закључен је и уговор о плаћању дуга другом нерезиденту од
20.05.2010. године уз сагласност Народне банке Србије, по коме Нуба Нет ДОО Београд преузима
обавезу да по основу дугорочног кредита у износу од 20.000.000 еура, који је под напред наведеним
околностима одобрен предузећу Nuba svetovanje in investiranje Ljubljana,Slovenija-Nuba DOO,у
целости измири обавезу према банци сходно динамици одређеној Анексима основног уговора о
кредиту од броја 1-5.
Истога дана закључен је и општи уговор о зајму између Нуба Нет ДОО Београд-зајмодавац
и Нуба Инвест ДОО Београд-зајмопримац, којим је дефинисано да ће Нуба Нет ДОО пренети
зајмопримцу 19.107.297 еура у динарској противвредности по тржишном курсу Чачанске банке на
дан закључења уговора. Предметни уговор је у име зајмодавца и зајмопримца потписао Расто
Томажич у својству директора, а обрачун камате је остао непромењен у односу на услове из
основног уговора о кредиту који је одобрила Фактор банка.
По основу плаћања камате по наведеном основу, утврђено је да је Нуба Нет ДОО Београд
у периоду од 14.07.2010. године до 31.08.2011. године проследила 5 захтева за извршење дознаке
Чачанској банци – филијала у Новом Београду, по ком основу су на име камате Фактор банци у 5
наврата извршене уплате у укупном износу од 946.909,47 еура и то:
14.07.2010. године – 31.480,56 еура (обрачун камате до 01.06.2010.године)
21.10.2010. године –123.943,44 еура (обрачун камате од 01.06.2010. године до 01.09.2010.
године)
14.01.2011. године – 195.134,96 еура (обрачун камате од 01.09.2010. до 01.12.2010. године)
29.04.2011. године – 249.770,89 еура (обрачун камате од 01.12.2010. до 01.03.2011. године )
31.08.2001. године – 346.579,62 еура (обрачун камате од 01.03.2011. до 01.06.2011. године )
Иако је Нуба Нет ДОО Београд у периоду од 14.07.2010. године до 31.08.2011. године, по
основу камата извршила плаћања Фактор банци у укупном износу од 946.909,47 еура, утврђено је
да је Нуба нет ДОО по основу обрачуна камате бр.11-001 од 31.12.2011. године фактурисала
предузећу Тарго телеком ДОО 1.758.900,87 еура у динарској противвредности од 184.052.970,о7
динара.

Докази и документација из којих се утврђују наведене чињенице су :
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- извод из пословног регистра Словеније за предузеће Nuba svetovanje in investiranje
Ljubljana,Slovenija-Nuba DOO
-извод из пословног регистра Словеније за предузеће Теман ДОО, са одлуком од 11.02.2008.
године
-извод из пословног регистра Словеније за предузеће ТЦ Инжињеринг ДОО
-извод из пословног регистра Словеније за предузеће Томцетес ДОО са одлуком од
07.03.2008. године
-решења Агенције за привредне регистре бр.БД5968/2008 од 13.02.2008. године,
бр.БД101762/2008
од 09.06.2008. године, бр.БД33747/2011 од 16.03.2011. године за
представништво Томцетес ДОО у Београду.
-ОП образац ОВ број 2534/08 од 31.01.2008. године, за представништво Томцетес у Београду
-Потврда о извршеној регистрацији представништва Томцетес Београд бр.841186 од
03.03.2008. године.
-Одлука Томцетес ДОО Љубљана о оснивању представништва у Србији ОВ број 301/08 од
24.01.2008. године
-Изјава о преузимању одговорности за обавезе које настају у вези рада представништва
Томцетес Београд без броја и датума.
-Уговор о отварању и вођењу рачуна нерезидента правног лица Томцетес ДОО бр.1203/08
закључен са Уни Кредит банком од 12.03.2008. године.
-Извод АПР о регистрацији привредног субјекта Нуба Нет ДОО од 06.05.2010. године
-Решења АПР бр.БД 34003/2010 од 14.04.2010. године, бр.БД 38808/2010 од
23.04.2010.године, бр.БД 43667/2010 од 06.05.2010. године, бр.БД 95293/2012 од 17.07.2012. године
за привредни субјекат Нуба Нет ДОО Београд
-Конта главне књиге за ДОО Нуба Нет за 2012. годину, 2011. годину, 2010. годину
-Аналитички бруто биланс ДОО Нуба Нет за 2012. годину, 2011. годину, 2010. годину
-Синтетички преглед добављача ДОО Нуба Нет за 2012. годину, 2011. годину, 2010. годину
-Аналитичка картица дугорочни кредити у девизима – Фактор банка Словенија за 2012.
годину, 2011. годину, 2010. годину
-Аналитичка картица камате по дугорочном кредиту Фактор банке за 2012. годину,
-Аналитичка картица трошкови камата по кредиту Фактор банке Словенија за 2012. годину,
-Аналитичке картице девизног рачуна ДОО Нуба Нет код Уникредит банке и Чачанске банке
за 2012. годину, 2011. годину, 2010. годину
-Аналитичка картица прелазни девизни рачун ДОО Нуба Нет за 2012. годину, 2011. годину,
2010. годину
-Аналитичка картица дугорочни и финансијски кредити ДОО Нуба Нет за 2012. годину, 2011.
годину,
-Девизни изводи Нуба Нет ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 6 за 2010. годину
-Девизни изводи Нуба Нет ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 38 за 2010. годину
-Девизна аналитичка картица промета Нуба Нет ДОО код Чачанске банке за период од
01.08.2010. до 07.12.2010. године
-Девизни изводи Нуба Нет ДОО код Чачанске банке од броја 1. до броја 23. за 2010. годину
-Девизни изводи Нуба Нет ДОО код Чачанске банке од броја 4. до броја 26. за 2011. годину
-Девизни изводи Нуба Нет ДОО код Чачанске банке од броја 1. до броја 51. за 2010. годину
-Девизни изводи Нуба Нет ДОО код Чачанске банке од броја 24. до броја 54. за 2010. годину
-Девизни изводи Нуба Нет ДОО код Чачанске банке од броја 55. до броја 113. за 2011. годину
са општим девизним налозима
-Девизни изводи Нуба Нет ДОО код Чачанске банке од броја 1. до броја 9. за 2011. годину
-Динарски дневни изводи Нуба Нет ДОО код Уникредит банке од броја 1. до броја 86. за
2011. годину
-Девизни изводи Нуба Нет ДОО код Уникредит банке од броја 2. до броја 4. за 2011. годину
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-Извод АПР о регистрацији привредног субјекта Тарготелеком ДОО Београд од 19.06.2012.
године
-Решења АПР бр.БД 39941/2009 од 10.04.2009.године, БД 46281/2009 од 22.04.2009.године,
БД 109432/2009 од 02.07.2009. године, БД 176408/2009. од 10.11.2009.године, БД 28012/2010 од
26.03.2010. године, БД 139719/2010 од 13.12.2010. године, БД 142877/2011 од 18.11.2011. године,
БД 62654/2012 од 15.05.2012. године, БД 68235/2012 од 24.05.2012. године и БД 88416/2012 од
29.06.2012. године за привредни субјекат Нуба Инвест ДОО Београд, односно Тарго телеком ДОО
Београд.
-22 одлуке Nuba svetovanje in investiranje Ljubljana,Slovenija-Nuba DOO о допунској уплати
капитала који не повећава основни капитал Нуба Инвест ДОО Београд за период од 16.09.2009.
године до 17.05.2010. године
-Уговор о дугорочном кредиту бр.7036/10 од 17.05.2010. године (на српском и словеначком
језику)
-Анекси основног уговора бр.1 од 16.09.2010. године, бр.2 од 02.03.2011. године, бр.3 од
09.05.2011. године, бр.4 од 31.05.2011. године и бр.5 од 01.11.2011. године
-Уговор о зајму између Nuba svetovanje in investiranje Ljubljana,Slovenija-Nuba DOO и Нуба
Нет ДОО Београд од 17.05.2010. године
-Уговор о плаћању дуга другом нерезиденту од 20.05.2010. године
-Општи уговор о зајму између Нуба Нет ДОО Београд и Нуба Инвест ДОО Београд од
20.05.2010. године
-Захтеви за извршење дознаке Нуба Нет ДОО Београд према Чачанској банци – филијала
Нови Београд од 14.07.2010. године, 21.10.2010. године, 14.01.2011. године, 29.04.2011. године и
31.08.2011. године.
-Обрачун камате Нуба Нет ДОО Београд према Тарго телеком ДОО Београд бр.11-001 од
31.12.2011. године, са табеларним прегледом преноса новчаних средстава и обрачуном камата
Даље је утврђено да је порески обвезник Нуба Инвест ДОО односно Тарго телеком ДОО
евидентиран као подносилац пореских пријава за утврђивање обавезе по основу пореза на додату
вредност на месечном нивоу, по ком основу је у периоду од маја 2009. године до децембра 2011.
године поднео 32 пореске пријаве на основу којих су утврђене основице за обрачун претходног
пореза по општој стопи, као и основице за увоз добара и услуга из иностранства.
На основу података из предметних пореских пријава за утврђивање обавезе на име пореза
на додату вредност, утврђено је да је порески обвезник Нуба Инвест ДОО односно Тарго телеком
ДОО у периоду од 01.05.2009. године до 31.12.2011. године, у унутрашњем робном промету
приказао реализацију по основу улазних фактура домаћих добављача у износу од 1.671.494.959,00
динара, а да је по основу улазног промета добара и услуга из иностранства приказана реализација у
износу од 331.907.143,00 динара.
Увидом у закључне листове Нуба Инвест ДОО, односно Тарго телеком ДОО, синтетичке
прегледе купаца и добављача, бруто билансе и књиге улазних и излазних фактура за период од 2009
- 2011. године, утврђено је да је у унутрашњем робном промету, остварен пословни однос са
предузећем Телегруп ДОО Београд – извођач радова, А.В.Е. БИРО – ИНВЕСТ ДОО Београд –
услуге стручног надзора и ГЕОУРБ ГРОУП ДОО Београд (израда идејног и главног пројекта,
геодетско снимање терена, прибављање катастарских подлога, копија планова, подземних
инсталација и др.).
Такође увидом у синтетички преглед добављача ДОО Нуба Инвест и аналитичку картицу
добављача Телегруп ДОО Београд за 2010. годину, утврђено је да је у периоду од 01.09.2010.
године до 31.12.2010. године, фактурисао 645.614.031,44 динара по ком основу је у овој пословној
години извршено плаћање у кумулативном износу од 340.110.216,70 динара, тако да је потражни
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салдо на дан 01.01.2011. године износио 305.503.814,74 динара. Имајући у виду почетно стање од
01.01.2011. године, овај добављач је закључно са 31.12.2011. године фактурисао 804.199.353,92
динара, по ком основу је на крају ове пословне године извршено плаћање у целости. Поводом
пословног односа Нуба Инвест ДОО Београд и Телегруп ДОО Београд закључени су следећи
уговори:
Уговор дел. број 006/11 од 05.01.2010. године, који се односи на извођење радова на изради
кабловске канализације и удувавање оптичког кабла на траси Батровци (граница са Републиком
Хрватском) – Београд (Аеродром), у вредности од 1.027.889,20 еура у динарској противредности по
средњем курсу НБС на дан испостављања рачуна. Саставни део Уговора је предмер и предрачун
радова без броја и датума и понуда извођача радова број ТБ-537/2009 од 10.11.2009. године. У
прилогу Уговора налази се решење Министарства за инфраструктуру број 344-08-6355/2009-12 од
30.11.2009. године, Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01631/2009-07 од 01.12.2009.
године, Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-4907/2009-06 од 25.11.2009. године,
Решење о локацијској дозволи број 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009. године, услови ЈП Путеви
Србије број 344-3021/09-5 од 21.09.2009. године, услови Министарства одбране број 4040-4 од
17.12.2009. године, услови Београдског водовода и канализације број 45333-1-1 од 11.11.2009.
године, Електродистрибуције Београд број 7613/09 од 27.11.2009. године, ГСП Београд број XII02/3-3186/1 од 30.10.2009. године, ЈП Србијагас – организациони део Београд број 16933 од
28.10.2009. године, ЈП Електромрежа Србије број IV-22-04-097/1 oд 16.11.2009. године, ЈКП
Београдске електране број 13710/3 од 26.11.2009. године, Телеком Србија број 0739/0760/03/01278987 од 05.01.2010. године, уз напомену да се наведени услови односе искључиво на релацију
Аеродром Београд – Београд Аутокоманда, а не на целу деоницу Батровци (граница са Републиком
Хрватском) – Београд (Аеродром).
Уговор дел. број 921/10 од 08.11.2010. године, који се односи на извођење радова на изради
кабловске канализације и удувавања оптичког кабла на траси Аутокоманда – Бубањ поток, у
вредности од 175.859 еура у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.
Саставни део Уговора је предмер и предрачун радова и понуда извођача радова број 15370 од
01.11.2010. године. У прилогу Уговора налазе се и услови ЈП Путеви Србије број 344-281/2010 од
22.01.2010. године, Решење о локацијској дозволи број 350-01-01415/2009-07 од 17.06.2010. године,
Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-3251/2010 од 26.07.2010. године, Решење о
грађевинској дозволи број 351-03-01298/2010-07 од 04.10.2010. године, Решење Министарства за
инфраструктуру за постављање привремене саобраћајне сигнализације број 344-08-5672/2010-12 од
06.10.2010. године, услови Београдског водовода и канализације број 7966 од 09.03.2010. године и
број К/323 од 03.03.2010. године, услови ЈКП Зеленило Београд број 51/257 од 15.06.2010. године,
услови ЈП Србијагас, организациони део Београд број 3151 од 24.02.2010. године, услови ЈП
Електромрежа Србије број IV-22-04-16/1 од 18.03.2010. године и услови Електродистрибуције
Београд број 10/79 од 21.05.2010. године.
Уговор дел. број 791/10 од 12.10.2010. године, који се односи на извођење радова на изради
кабловске канализације и удувавање оптичког кабла на траси Ниш – Прешево (граница са
Републиком Македонијом) у вредности од 1.628.076,76 еура у динарској противредности по
средњем курсу НБС на дан плаћања. Саставни део Уговора је предмер и предрачун радова и понуда
извођача радова број 13694 од 04.10.2010. године. У прилогу Уговора налазе се и услови ЈП Путеви
Србије број 344-325/10-1 од 01.02.2010. године, Решење о локацијској дозволи број 350-0100121/2010-07 од 12.03.2010. године, Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-1684/10-3 од
01.06.2010. године, Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00726/2010-07 од 22.06.2010.
године, Решење Министарства за инфраструктуру поводом постављања привремене саобраћајне
сигнализације број 344-08-3780/2010-12 од 28.06.2010. године, мишљење ПЗП Врање број 1581/VR
од 25.05.2010. године и изјашњење ЈП Путеви Србије број 344-2748/10-2 од 17.09.2010. године.
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-Уговор дел. број 583/10 од 14.07.2010. године, који се односи на извођење радова на изради
кабловске канализације и удувавање оптичког кабла на траси Београд (Бубањ поток) – Ниш –
Димитровград (граница са Републиком Бугарском) у вредности од 2.515.000 еура у динарској
противредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Саставни део Уговора је предмер и
предрачун радова и понуде извођача радова број 8470 и 8471 од 30.06.2010. године. У прилогу
Уговора налазе се и услови ЈП Путеви Србије број 344-325/10-1 од 01.02.2010. године, Решење о
локацијској дозволи број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године, Решење о сагласности ЈП
Путеви Србије број 344-1684/10-3 од 01.06.2010. године, Решење о сагласности ЈП Путеви Србије
број 344-1682/10-3 од 01.06.2010. године, Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00726/201007 од 22.06.2010. године, Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00764/2010-07 од 22.06.2010.
године и Решења Министарства за инфраструктуру за постављање привремене саобраћајне
сигнализације број 344-08-3780/2010-12 и број 344-08-3781/2010-12 од 28.06.2010. године.
-Уговор дел. број 792/10 од 12.10.2010. године, који се односи на извођење радова на изради
кабловске канализације и удувавање оптичког кабла на траси Београд (петља Нови Сад) –
Батајница, у вредности од 157.922, 81 еура у динарској противредности по средњем курсу НБС на
дан плаћања. Саставни део Уговора је предмер и предрачун радова и понуда извођача радова број
13693 од 04.10.2010. године. У прилогу Уговора налазе се и услови ЈП Путеви Србије број 344214/2010 од 19.01.2010. године, Решење о локацијској дозволи број 350-01-01396/2009-07 од
27.04.2010. године, Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-214/10-5 од 07.07.2010.
године, Решење о грађевинској дозволи број 350-01-00729/2010-07 од 30.08.2010. године, Решење
Министарства за инфраструктуру по основу постављања привремене саобраћајне сигнализације
број 344-08-3783/2010-12 од 20.07.2010. године, услови Београдског водовода и канализације број
Д/383 од 05.03.2010. године, број К/248 од 05.03.2010. године, и услови Телеком Србије број
0739/0760/03/01-42460 од 14.04.2010. године.
Из садржаја грађевинске књиге поводом изградње оптичког кабла на релацији Ниш –
Димитровград из августа и јула 2010. године, на релацији Батровци – Аеродром Београд из јануара
и јула 2010. године, на релацији Београд (Бубањ поток) – Ниш из јула и августа 2010. године, као и
окончане ситуације и грађевински дневници у електронском облику утврено је :
Увидом у Уговор за вршење техничких услуга дел. број 037/10 од 29.01.2010. године,
утврђено је да је наручилац Нуба Инвест ДОО Београд уговорио са А.В.Е. БИРО – ИНВЕСТ ДОО
Београд вршење техничких услуга стручног надзора на извођењу радова за деоницу Батровци –
Београд (петља Аеродром), у вредности од 1.300 еура на месечном нивоу док трају радови. Након
тога сачињени су и Анекс број 1 основног Уговора дел. број 153/10 од 12.03.2010. године, за
деоницу Аеродром Београд – Аутокоманда, Анекс 2 основног Уговора дел. број 455/10 од
11.06.2010. године, за деоницу Београд (Батајница) – Хоргош, Анекс 3 основног Уговора дел. број
694/10 од 16.07.2010. године, за деоницу Београд (Бубањ поток) – Ниш – Димитровград и Анекс 4
основног Уговора за деоницу Београд (петља Нови Сад) – Батајница, деоницу Ниш – Прешево и
деоницу Аутокоманда – Бубањ Поток. По основу предметних Анекса предвиђено је да се такође
плаћа надокнада у износу од 1.300 еура на месечном нивоу по једној деоници док трају радови, а
стручни надзор ће вршити дипломирани инжењери Саша Дуњић и Весна Савић. По наведеном
основу вршилац стручног надзора А.В.Е. БИРО – ИНВЕСТ ДОО Београд је испоставио рачун број
02/11 од 24.01.2011. године, у износу од 23.528,65 динара, рачун број 03/11 од 24.01.2011. године у
износу од 649.679,68 динара, рачун број 07/11 од 04.02.2011. године, у износу од 12.853,24 динара,
рачун број 06/11 од 04.02.2011. године, у износу од 636.610 динара, рачун број 10/11 од 08.04.2011.
године, у износу од 635.076,00 динара, рачун број 13/11 од 18.04.2011. године у износу од
630.535,36 динара, рачун број 14/11 од 18.04.2011. године у износу од 22.175,04 динара, рачун број
22/11 од 06.05.2011. године у износу од 456.104,22 динара, рачун број 24/11 од 14.09.2011. године у
износу од 458.267,16 динара, рачун број 26/11 од 18.10.2011. године, у износу од 463.973,64 динара,
рачун број 61/10 од 30.11.2010. године у износу од 36.110,03 динара, рачун број 60/10 од 30.11.2010.
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године у износу од 626.096,79 динара, рачун број 59/10 од 16.11.2010. године у износу од 25.214,24
динара, рачун број 55/10 од 31.10.2010. године у износу од 57.608,09 динара, рачун број 54/10 од
31.10.2010. године у износу од 569.656,80 динара, рачун број 52/10 од 27.10.2010. године у износу
од 48.928,85 динара, рачун број 51/10 од 27.10.2010. године у износу од 513.263,42 динара, рачун
број 44/10 од 20.09.2010. године у износу од 86.501,33 динара, рачун број 43/10 од 20.09.2010.
године у износу од 535.942,26 динара, рачун број 39/10 од 27.08.2010. године у износу од 69.735,72
динара, рачун број 38/10 од 10.09.2010. године у износу од 444.998,18 динара, рачун број 04/10 од
16.02.2010. године у износу од 93.172,80 динара, рачун број 12/10 од 05.03.2010. године у износу од
14.112,06 динара, рачун број 11/10 од 05.03.2010. године у износу од 152.878,44 динара, рачун број
18/10 од 04.05.2010. године у износу од 231.553,41 динара, рачун број 19/10 од 26.04.2010. године у
износу од 6.701,20 динара, рачун број 22/10 од 31.05.2010. године у износу од 351.805,20 динара,
рачун број 23/10 од 31.05.2010. године у износу од 10.330,92 динара, рачун број 28/10 од 18.06.2010.
године у износу од 5.525,73 динара, рачун број 27/10 од 24.06.2010. године у износу од 228.922,91
динара, рачун број 33/10 од 02.08.2010. године у износу од 265.635,94 динара и рачун број 34/10 од
02.08.2010. године у износу од 26.087,58 динара.
Увидом у Уговор о изради пројектне и техничке документације дел. број 082/09 од
02.11.2009. године, утврђено је да је Нуба Инвест ДОО Београд у својству наручиоца ангажовала
конзорцијум правних лица који чине „ГЕОУРБ ГРОУП“ ДОО Београд и ПС Телефонија а.д.
Београд, за израду пројектне и техничке документације по основу изградње телекомуникационе
оптичке мреже у Републици Србији, сагласно понуди број 340/09 од 07.09.2009. године. По овом
основу конзорцијум правних лица је преузео обавезу да изради идејни и главни пројекат за
изградњу телекомуникационе оптичке мреже на трасама Батровци – Београд, Београд – Суботица,
Београд – Вршац, Београд – Ниш и Ниш – Димитровград, по цени од 181.000 еура у динарској
противредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Пројектант је преузео обавезу и да прибави
потребне сагласности јавних предузећа за све фазе пројекта, по ком основу му припада надокнада у
износу од 4.000 еура у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Након
овог Уговора, закључен је и Уговор о изради пројектне и техничке документације дел. број 389/10
од 25.05.2010. године, на основу којег је конзорцијум напред наведених правних лица преузео
обавезу да за рачун наручиоца изради пројектну и техничку документацију за изградњу
телекомуниционе оптичке мреже на траси Ниш – Прешево, сагласно понуди број 54/10 од
29.03.2010. године. Сходно одредбама овог Уговора наручилац је преузео обавезу да пројектанту
изврши плаћање у износу од 58.000 еура за потребе израде идејног и главног пројекта на наведеној
траси, као и обавезу да по основу прибављања потребних сагласности за све фазе пројекта изврши
плаћање у износу од 2.000 еура у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.
Увидом у аналитичку картицу „ГЕОУРБ ГРОУП“ ДОО Београд као добављач за 2009. и 2010.
годину, као и рачуне у наведеним пословним годинама, утврђено је да су фактурисане услуге
геодетског снимања, прибављања катастарских подлога, копија планова подземних инсталација,
израда идејног и главног пројекта, израда топографског плана у дигиталном облику, по ком основу
су испостављени следећи рачуни:
-рачун број 07/10-01 од 12.01.2010. године – 1.550.307,60 динара
-рачун број 08/10-02 од 12.01.2010. године – 1.291.233,97 динара
-рачун број 35/10-12 од 01.03.2010. године – 1.652.928,42 динара
-рачун број 53/10-15 од 17.03.2010. године – 184.765,58 динара
-рачун број 55/10-16 од 22.03.2010. године – 974.664,32 динара
-рачун број 57/10-18 од 26.03.2010. године – 1.139.105,92 динара
-рачун број 99/10-26 од 26.04.2010. године – 255.800,38 динара
-рачун број 127/10-33 од 13.05.2010. године – 657.628,16 динара
-рачун број 110/10-30 од 21.05.2010. године – 5.650.902,00 динара
-рачун број 122/10-31 од 26.05.2010. године – 341.091,04 динара
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-рачун број 123/10-32 од 26.05.2010. године – 46.767,93 динара
-рачун број 140/10-37 од 10.06.2010. године – 1.139.105,92 динара
-рачун број 150/10-42 од 23.06.2010. године – 1.126.966,53 динара
-рачун број 143/10-39 од 17.06.2010. године – 1.166.805,24 динара
-рачун број 148/10-40 од 23.06.2010. године – 1.647.708,93 динара
-рачун број 164/10-46 од 08.07.2010. године – 2.104.530,00 динара
-рачун број 169/10-48 од 14.07.2010. године – 1.002.747,48 динара
-рачун број 170/10-49 од 14.07.2010. године – 668.498,32 динара
-рачун број 179/10-50 од 27.07.2010. године – 1.708.658,88 динара
-рачун број 180/10-51 од 27.07.2010. године – 1.139.105,92 динара
-рачун број 182/10-52 од 30.07.2010. године – 1.403.020,00 динара
-рачун број 190/10-55 од 11.08.2010. године – 675.535,84 динара
-рачун број 189/10-54 од 11.08.2010. године – 2.104.530,00 динара
-рачун број 25/10-10 од 26.01.2010. године – 356.573,58 динара
-рачун број 240/10-81 од 11.11.2010. године – 1.775.123,68 динара
-рачун број 341/09-96 од 07.09.2009. године – 308.527,52 динара
-рачун број 357/09-101 од 18.09.2009. године – 1.648.986,34 динара
-рачун број 357/09-109 од 19.10.2009. године – 495.896,65 динара
-рачун број 387/09-114 од 04.11.2009. године – 1.086.426,00 динара
-рачун број 425/09-124 од 16.12.2009. године – 1.582.616,00 динара
-рачун број 410/09-П од 04.12.2009. године – 1.582.616,00 динара
-рачун број 414/09-123 од 07.12.2009. године – 5.168.354,69 динара
-рачун број 397/09-122 од 27.11.2009. године – 714.431,33 динара
На исти начин утврђен је спољнотрговински промет реализација са следећим ино
добављачима, Tomcetes DOO Ljubljana, Eci telekom ltd, Opticni dostopovni sistemi, Eymard limited и
Yhejiang chaoqian.
Увидом у све фактуре напред наведених ино добављача, утврђено је да су ино добављачи
Opticni dostopovni sistemi, Eci telekom ltd и Yhejiang chaoqian испоручивали опрему за потребе
изградње оптичке телекомуникационе мреже на територији Републике Србије, а да су ино
добављачи Tomcetes DOO Ljubljana, Eymard limited и Rovere busines investment у наведеном
периоду фактурисали консалтинг и маркетинг услуге, услуге испитивања тржишта,услуге
повезивања са потенцијалним купцима и услуге супервизорства које према одредбама Закона о
ПДВ-у не подлежу обавези приказивања и плаћања пореза на додату вредност.
Увидом у аналитичку картицу Томцетес ДОО као ино добављач за 2010 и 2011. годину,
утврђено је да је у периоду од 01.01.2010. године до 31.12.2010. године испоставио 13 фактура
према Нуба Инвест ДОО Београд, а да је у периоду од 01.01.2011. године до 31.12.2011. године
испоставио још 28 фактура, по ком основу је Нуба Инвест ДОО Београд у периоду од 24.05.2010.
године до 29.06.2012. године извршила плаћање према овом ино добављачу у укупном износу од
5.655.319 еура. Обзиром да се ради о услугама из иностранства које не подлежу обрачуну и
плаћању пореза на додату вредност сходно одредбама Закона о ПДВ, а у опису фактура наведено је
да се ради о услугама по уговору, услугама инжињеринга и услугама вођења пројекта.
На основу података који се утврђују из девизних дневних извода Нуба Инвест ДОО
Београд, утврђено је да је по основу фактурисаних услуга извршено плаћање у целости, као и да је
05.06.2012. године извршена авансна уплата у износу од 15.000 еура, по ком основу овај ино
добављач још увек није испоставио фактуру.
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Даље је утврђено да је по наведеном основу 01.12.2009. године закључен уговор о
спровођењу консултантског инжењеринга и вођењу пројекта у пројектовању, изградњи и опремању
оптичке мреже у Републици Србији, између Нуба Инвест ДОО Београд-потписник уговор директор
Расто Томажич и Томцетес ДОО Љубљана –Патрика Цеглара. На основу одредби предметног
уговора наручила Нуба Инвест ДОО је преузела обавезу да извођачу изврши плаћање у вредности
од 6,5% целокупне инвестиције изградње оптичке телекомуникационе мреже на територији
Републике Србије, што износи 1.300.000 еура на име услуга консултантског инжињеринга,
заступања наручиоца – инвеститора у вези са извођењем и опремањем објекта, супернадзора над
извођењем радова и вођења пројекта за потребе електричних и машинских инсталација и опреме.
Након тога сачињен је Анекс уговора између истих уговорних страна од 10.04.2010. године, којим
је констатовано да је извођач радова на име накнаде из основног уговора, примио износ од
1.300.000 еура, до дана закључења Анекса. Чланом 1 анекса извођач је преузео обавезу да за
потребе наручиоца обави и комуникацију са међународним комуникационим компанијама ради
закупа капацитета наручиоца, контролу пројектне и техничке документације за изградњу
магистралне и метро мреже у Београду, изради план и стратегију ширења метро мреже, пружи
услуге међународног маркетинга и услуге логистике приликом комуникације са страним
добављачима опреме. Вредност радова по овом Анексу износи 3.700.000 еура, уз обавезу наручиоца
да изврши плаћања по фактурама извођача најкасније до 15.12.2012. године.
Након тога сачињен је Анекс 2 уговора од 05.01.2012. године, између Тарго телеком ДОО
Београд, кога заступа директор Расто Томажич и Томцетес ДОО Љубљана које заступа директор
Патрик Цеглар. Предметним Анексом се допуњава основни уговор тако што се продужава његово
трајање, а извођач је преузео обавезу да за потребе наручиоца пружи и услуге саветовања у вези
селекције понуђача за набавку активне опреме за наручиоца као и израду LLD (low evel disigne), с
тим да је уговорена вредност услуга остала непромењена.
Иако је на основу одредби основног уговора и Анекса 1 и 2, наручилац преузео обавезу да
на име напред наведених услуга изврши плаћања према извођачу у укупном износу од 5.000.000
еура у поступку провера је утврђено да је у периоду од 25.05.2010. године до 29.06.2012. године,
Нуба Инвест ДОО Београд извршила плаћања према Томцетес ДОО Љубљана у укупном износу од
5.655.319 еура, односно за 655.319 еура више од уговором и Анексима преузетих обавеза.
С обзиром да фактуре Томцетес ДОО Љубљана према Нуба Инвест ДОО Београд не
поседују прилоге на основу којих би било могуће утврдити које су услуге пружене за потребе
наручиоца, на основу писменог изјашњењења Патрика Цеглара-директора Томцетес ДОО
Љубљана, види се да пружене услуге по овом основу, од којих је већина у надлежности извођача
радова Телегруп ДОО Београд, као и надзорног органа Аве биро инвест Београд. Овом приликом
достављен је само пројектни задатак за израду генералног пројекта телекомуникационе оптичке
мреже у Србији (на меморандуму Нуба Инвест ДОО Београд), пројекат изградње оптичке мреже у
Србије (на меморандуму Нуба Инвест ДОО Београд), као и техничко решење за изградњу оптичке
мреже (на енглеском језику и меморандуму Томцетес ДОО.
Имајући у виду да су износи новчаних средстава у еурима који су са девизног рачуна Нуба
Инвест ДОО Београд пренети на девизни рачун Томцетес ДОО Љубљана у укупном износу од
5.655.319 еура, као и податке о данима када је пренос девиза вршен, на основу извода са девизног
рачуна Томцетес ДОО, и то за оне дане када је вршено плаћање од стране Нуба Инвест Београд,
утврђен је основ за исплате са девизног рачуна Томцетес ДОО. На основу дневних извода Томцетес
ДОО за поједине дане у периоду од 2010 до 2012 године, утврђено је да су са рачуна овог
предузећа вршене исплате повезаним правним лицима „Nuba svetovanje in investiranje“ ДОО,
„Teman“ ДОО и „Janin“ ДОО по основу позајмица, затим позајмице Патрику Цеглару, Расту
Томажичу и плаћања адвокату Кармен Добник из Љубљане, као и пренос средстава у оквиру истог
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правног лица у кумулативном износу од 3.205.140,70 евра. Остатак новчаних средстава која потичу
од „Nuba Invest“ ДОО Београд је искоришћен за измирење обавеза према добављачима у Словенији,
као и за исплату зарада запосленим радницима.
Даље у Нуба Инвест ДОО Београд, утврђено је да је 01.08.2010. године закључен уговор о
пружању услуга дел.бр.910/10 између Eymard limited, Nikosija, Cipar-кога заступа извршни
директор Мариа Заркос и Нуба Инвест ДОО Београд коју заступа директор Растко Томажич.
Предмет уговора је саветовање у вези са продајом-закупом оптичке инфраструктуре у Србији,
испитивање тржишта у иностранству и презентовање инфраструктуре примаоца услуга, саветовање
о клијентима са којима прималац услуга ступа у везу, саветовање у вези припреме документације и
понуда за клијента примаоца услуга и пружање информација од значаја за учешће на међународним
сајмовима телекомуникација. По основу предметног уговора ино добављач Eymard limited је
испоставио 3 рачуна на име консултанских услуга у укупном износу од 237.210 еура, по ком
основу је извршено плаћање у целости и то:
-рачун бр. 10-01001 од 30.08.2010. године – 68.350 еура (плаћен 02.10.2010. године)
-рачун бр. 10-01002 од 30.09.2010. године – 69.475 еура (плаћен 13.12.2010. године)
-рачун бр. 10-01003 од 30.04.2011. године – 99.385 еура (плаћен 10.05.2011. године)
Увидом у аналитичку картицу ино добављача Rovere Business and Investment Consulting
Portorož Slovenia за период 2010-2011 година, утврђено је да је на име консултантских услуга
испостављено 32 рачуна у укупном износу од 249.697,78 еура по ком основу је купац Нуба Инвест
ДОО Београд извршио плаћања у износу од 204.697,78 еура.
Такође је утврђено да Нуба Инвест ДОО Београд, односно Тарго Телеком Београд
експлоатише изграђену оптичку телекомуникациону мрежу дуж државних путева првог и другог
реда на територији Репубике Србије, и по овом основу закључено два уговора и то:
-Уговор број 411/11 од 10.05.2011. године, о закупу оптичких влакана и просторија за
инсталацију телекомуникационе опреме, закључен између Нуба Инвест ДОО Београд и Cogent
Communications d.o.o. – представништво у Београду. Сходно одредбама предметног уговора купац
је преузео обавезу да изврши плаћање накнаде за неотуђиво право коришћења једног пара тамних
оптичких влакана за период од 25 година у износу од 1.330.000 еура, годишњу накнаду за
одржавање током периода од 25 година у износу од 133.000 еура, кварталну накнаду за простор за
колокацију и коришћење репетитора у износу од 800 еура на месечном нивоу и кварталну накнаду
за отиске у износу од 2.400 еура на месечном нивоу.
-Уговор о закупу уређене појасне ширине комуникационих канала од 10.03.2011. године, који
је закључен између Нуба Инвест ДОО Београд – заступа га директор Растко Томажич, и Телекома
Словеније – заступа га члан Управног одбора Mарко Боштјанчић. На основу одредби предметног
уговора дефинисано је да ће корисник плаћати једнократну накнаду и месечну накнаду за закуп
мреже, а што је дефинисано Анексом 1 Уговора, на основу којег је за пробни период од 13.07.2011.
до 14.02.2012. године корисник преузео обавезу да плати једнократну накнаду за инсталацију у
износу од 10.000 еура по 10G/STM64 као и месечну накнаду у износу од 12.000 еура 10G/STM64.
Исти услови су одређени и за период експлоатације мреже од 15.02.2012. до 14.02.2015. године, с
тим да Нуба Инвест ДОО одобрава и попусте за коришћење више од десет линија.
Докази и документација из којих се утврђују наведене чињенице су :
- Пореске пријаве Нуба Инвест ДОО за утврђивање пореза на додатну вредност у периоду од
01.05.2009. године до 31.12.2011. године
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- Закључни листови, бруто биланси, синтетичке и аналитичке картице домаћих и ино
добављача Нуба Инвест ДОО за период 2009-2011 година
- Књига улазних фактура домаћих добављача за 2009, 2010 и 2011 годину.
- Књига излазних фактура према домаћим купцима за 2010 и 2011 годину
- Књига улазних рачуна ино добављача за 2010 и 2011 годину.
- Књига излазних рачуна према ино купцима за 2011 годину
- Аналитичке картице девизних рачуна Нуба Инвест ДОО Београд за 2009, 2010 и 2011
годину
- Уговор дел. број 006/11 од 05.01.2010. године,
- предмер и предрачун радова без броја и датума и понуда извођача радова број ТБ-537/2009
од 10.11.2009. године.
- Решење Министарства за инфраструктуру број 344-08-6355/2009-12 од 30.11.2009. године,
- Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01631/2009-07 од 01.12.2009. године, Решење о
сагласности ЈП Путеви Србије број 344-4907/2009-06 од 25.11.2009. године,
- Решење о локацијској дозволи број 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009. године, услови ЈП
Путеви Србије број 344-3021/09-5 од 21.09.2009. године,
- услови Министарства одбране број 4040-4 од 17.12.2009. године,
- услови Београдског водовода и канализације број 45333-1-1 од 11.11.2009. године, услови
Електродистрибуције Београд број 7613/09 од 27.11.2009. године,
- услови ГСП Београд број XII-02/3-3186/1 од 30.10.2009. године,
- услови ЈП Србијагас – организациони део Београд број 16933 од 28.10.2009. године,
- услови ЈП Електромрежа Србије број IV-22-04-097/1 oд 16.11.2009. године,
- услови ЈКП Београдске електране број 13710/3 од 26.11.2009. године,
- услови Телекома Србије број 0739/0760/03/01-278987 од 05.01.2010. године,
- Уговор дел. број 921/10 од 08.11.2010. године,
- предмер и предрачун радова и понуда извођача радова број 15370 од 01.11.2010. године.
- услови ЈП Путеви Србије број 344-281/2010 од 22.01.2010. године,
- Решење о локацијској дозволи број 350-01-01415/2009-07 од 17.06.2010. године,
- Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-3251/2010 од 26.07.2010. године,
- Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01298/2010-07 од 04.10.2010. године,
- Решење Министарства за инфраструктуру за постављање привремене саобраћајне
сигнализације број 344-08-5672/2010-12 од 06.10.2010. године,
- услови Београдског водовода и канализације број 7966 од 09.03.2010. године и број К/323 од
03.03.2010. године,
- услови ЈКП Зеленило Београд број 51/257 од 15.06.2010. године,
- услови ЈП Србијагас, организациони део Београд број 3151 од 24.02.2010. године,
- услови ЈП Електромрежа Србије број IV-22-04-16/1 од 18.03.2010. године
- услови Електродистрибуције Београд број 10/79 од 21.05.2010. године.
- Уговор дел. број 791/10 од 12.10.2010. године,
- предмер и предрачун радова и понуда извођача радова број 13694 од 04.10.2010. године.
- услови ЈП Путеви Србије број 344-325/10-1 од 01.02.2010. године,
- Решење о локацијској дозволи број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године,
- Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-1684/10-3 од 01.06.2010. године,
- Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00726/2010-07 од 22.06.2010. године,
- Решење Министарства за инфраструктуру поводом постављања привремене саобраћајне
сигнализације број 344-08-3780/2010-12 од 28.06.2010. године,
- мишљење ПЗП Врање број 1581/VR од 25.05.2010. године
- изјашњење ЈП Путеви Србије број 344-2748/10-2 од 17.09.2010. године.
- Уговор дел. број 583/10 од 14.07.2010. године,
- предмер и предрачун радова и понуде извођача радова број 8470 и 8471 од 30.06.2010.
године.
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- услови ЈП Путеви Србије број 344-325/10-1 од 01.02.2010. године,
- Решење о локацијској дозволи број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године,
- Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-1684/10-3 од 01.06.2010. године,
- Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-1682/10-3 од 01.06.2010. године,
- Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00726/2010-07 од 22.06.2010. године,
- Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00764/2010-07 од 22.06.2010. године
- Решења Министарства за инфраструктуру за постављање привремене саобраћајне
сигнализације број 344-08-3780/2010-12 и број 344-08-3781/2010-12 од 28.06.2010. године.
- Уговор дел. број 792/10 од 12.10.2010. године,
- предмер и предрачун радова и понуда извођача радова број 13693 од 04.10.2010. године.
- услови ЈП Путеви Србије број 344-214/2010 од 19.01.2010. године,
- Решење о локацијској дозволи број 350-01-01396/2009-07 од 27.04.2010. године,
- Решење о сагласности ЈП Путеви Србије број 344-214/10-5 од 07.07.2010. године,
- Решење о грађевинској дозволи број 350-01-00729/2010-07 од 30.08.2010. године,
- Решење Министарства за инфраструктуру по основу постављања привремене саобраћајне
сигнализације број 344-08-3783/2010-12 од 20.07.2010. године,
- услови Београдског водовода и канализације број Д/383 од 05.03.2010. године, број К/248 од
05.03.2010. године
- услови Телеком Србије број 0739/0760/03/01-42460 од 14.04.2010. године.
- грађевинске књиге поводом изградње оптичког кабла на релацији Ниш – Димитровград из
августа и јула 2010. године, на релацији Батровци – Аеродром Београд из јануара и јула 2010.
године, на релацији Београд (Бубањ поток) – Ниш из јула и августа 2010. године, и грађевински
дневници у електронском облику.
- Аналитичке картице А.В.Е. БИРО – ИНВЕСТ ДОО Београд као добављач за 2010. и 2011.
годину
- Уговор за вршење техничких услуга дел. број 037/10 од 29.01.2010. године,
- Анекс број 1 основног Уговора дел. број 153/10 од 12.03.2010. године, за деоницу Аеродром
Београд – Аутокоманда,
- Анекс 2 основног Уговора дел. број 455/10 од 11.06.2010. године, за деоницу Београд
(Батајница) – Хоргош,
- Анекс 3 основног Уговора дел. број 694/10 од 16.07.2010. године, за деоницу Београд (Бубањ
поток) – Ниш – Димитровград
- Анекс 4 основног Уговора за деоницу Београд (петља Нови Сад) – Батајница, деоницу Ниш
– Прешево и деоницу Аутокоманда – Бубањ Поток.
- Рачуни А.В.Е. БИРО – ИНВЕСТ ДОО Београд број 02/11 од 24.01.2011. године, рачун број
03/11 од 24.01.2011. године, рачун број 07/11 од 04.02.2011. године, рачун број 06/11 од 04.02.2011.
године, рачун број 10/11 од 08.04.2011. године, рачун број 13/11 од 18.04.2011. године, рачун број
14/11 од 18.04.2011. године, рачун број 22/11 од 06.05.2011. године, рачун број 24/11 од 14.09.2011.
године, рачун број 26/11 од 18.10.2011. године, рачун број 61/10 од 30.11.2010. године, рачун број
60/10 од 30.11.2010. године, рачун број 59/10 од 16.11.2010. године, рачун број 55/10 од 31.10.2010.
године, рачун број 54/10 од 31.10.2010. године, рачун број 52/10 од 27.10.2010. године, рачун број
51/10 од 27.10.2010. године, рачун број 44/10 од 20.09.2010. године, рачун број 43/10 од 20.09.2010.
године, рачун број 39/10 од 27.08.2010. године, рачун број 38/10 од 10.09.2010. године, рачун број
04/10 од 16.02.2010. године, рачун број 12/10 од 05.03.2010. године, рачун број 11/10 од 05.03.2010.
године, рачун број 18/10 од 04.05.2010. године, рачун број 19/10 од 26.04.2010. године, рачун број
22/10 од 31.05.2010. године, рачун број 23/10 од 31.05.2010. године, рачун број 28/10 од 18.06.2010.
године, рачун број 27/10 од 24.06.2010. године, рачун број 33/10 од 02.08.2010. године и рачун број
34/10 од 02.08.2010. године.
- Аналитичке картице „ГЕОУРБ ГРОУП“ ДОО Београд као добављач за 2009. и 2010. годину
- Уговор о изради пројектне и техничке документације дел. број 082/09 од 02.11.2009. године,
- Уговор о изради пројектне и техничке документације дел. број 389/10 од 25.05.2010. године,
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- Рачуни „ГЕОУРБ ГРОУП“ ДОО Београд према Нуба Инвест ДОО Београд и то:
- рачун број 07/10-01 од 12.01.2010. године, рачун број 08/10-02 од 12.01.2010. године, рачун
број 35/10-12 од 01.03.2010. године, рачун број 53/10-15 од 17.03.2010. године, рачун број 55/10-16
од 22.03.2010. године, рачун број 57/10-18 од 26.03.2010. године, рачун број 99/10-26 од 26.04.2010.
године, рачун број 127/10-33 од 13.05.2010. године, рачун број 110/10-30 од 21.05.2010. године,
рачун број 122/10-31 од 26.05.2010. године, рачун број 123/10-32 од 26.05.2010. године, рачун број
140/10-37 од 10.06.2010. године, рачун број 150/10-42 од 23.06.2010. године, рачун број 143/10-39
од 17.06.2010. године, рачун број 148/10-40 од 23.06.2010. године, рачун број 164/10-46 од
08.07.2010. године, рачун број 169/10-48 од 14.07.2010. године, рачун број 170/10-49 од 14.07.2010.
године, рачун број 179/10-50 од 27.07.2010. године, рачун број 180/10-51 од 27.07.2010. године,
рачун број 182/10-52 од 30.07.2010. године, рачун број 190/10-55 од 11.08.2010. године, рачун број
189/10-54 од 11.08.2010. године, рачун број 25/10-10 од 26.01.2010. године, рачун број 240/10-81 од
11.11.2010. године, рачун број 341/09-96 од 07.09.2009. године, рачун број 357/09-101 од 18.09.2009.
године, рачун број 357/09-109 од 19.10.2009. године, рачун број 387/09-114 од 04.11.2009. године,
рачун број 425/09-124 од 16.12.2009. године, рачун број 410/09-П од 04.12.2009. године, рачун број
414/09-123 од 07.12.2009. године и рачун број 397/09-122 од 27.11.2009. године.
- Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 42 за 2009.
годину
- Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 9 до броја 48 за 2010.
годину
- Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 46 за 2010.
годину
- Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 49 до броја 62 за 2010.
годину
- Девизни изводи Тарго телеком ДОО код Хипоалпеадриа банке од броја 2 до броја 8 за 2011.
годину
- Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 57 до броја 62 за 2011.
годину
- Девизни изводи Тарго телеком ДОО код Хипоалпеадриа банке од броја 1 до броја 8 за 2011.
годину
- Девизни изводи Тарго телеком ДОО код Уникредит банке од броја 8 до броја 19 за 2011.
годину.
- Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 56 за 2011.
годину
- Девизни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 2 до броја 7 за 2011.
годину
- Динарски дневни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 51 за
2009. годину
- Динарски дневни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 118 за
2010. годину
- Динарски дневни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 119 до броја 168
за 2010. годину
- Динарски дневни изводи Нуба Инвест ДОО код Уникредит банке од броја 1 до броја 123 за
2011. годину
- Динарски дневни изводи Тарго телеком ДОО код Уникредит банке од броја 124 до броја 194
за 2011. годину
- Динарски дневни изводи Тарго телеком ДОО код Хипоалпеадриа банке од броја 1 до броја
34 за 2011. годину
- Аналитичка картица предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО за период од 01.09.2010. – 31.12.2010.
године за добављача у иностранству ''Оптични достоповни системи'' ДОО Марибор
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- Аналитичка картица предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО конто 4340 добављача из иностранства
за ''Оптисис'' Марибор за период од 01.01.2010. – 31.08.2010. године
- Аналитичка картица предузећа ''Тарго телеком'' ДОО за период од 01.01.2011. – 31.12.2011.
године за добављача у иностранству ''Оптични достоповни системи'' ДОО Марибор
- Налог за књижење предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. UV/990 са фактурама предузећа
''Оптисис'' ДОО бр. 11-00057 од 11.01.2011. године, предузећа ''Милшпед'' бр. 1475 од 13.01.2011.
године, ЈЦИ бр. 990/12.01.11., са пратећом документацијом ЦИ Београд и изводом бр. 16 од дана
25.01.2011. године ''Волксбанк Србија'' за власника рачуна ''Милшпед'' ДОО
- Фактура предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-02235 од 07.12.2010. године предузећу
''НУБА Инвест'' ДОО Београд са фактуром предузећа '' Милшпед'' ДОО бр. 98597 од 10.12.2010.
године, ЈЦИ бр. 84471/08.12.10. ЦИ Београд
- Налог за књижење бр. 3/44 од дана 16.03.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО –
врста књижења: увоз оптичких каблова, са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 1000390 од 12.03.2010. године, фактура предузећа ''Милшпед'' бр. 18483 од 18.03.2010. године,
фактуром предузећа ''Милшпед'' бр. 18484 од 18.03.2010. године, фотокопијом потврде о
извршеним плаћањима предузећа ''Милшпед'' ДОО за клијента '' НУБА Инвест'' ДОО, два примерка
ЈЦИ 14738/16.03. и обарчун царинског дуга бр. 11568-1004-014738
- Налог за књижење бр. 4/44 од дана 22.03.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО –
врста књижења: увоз оптичких каблова, са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 1000448 од 19.03.2010. године, фактура предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 19881 од 23.03.2010. године,
обарчун царинског дуга бр. 11568-1004-016049 од 22.03.2010. године ЦИ Београд, два примерка
ЈЦИ бр. 16049/22.03. ЦИ Београд и фактура предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 19884 од 23.03.2010.
године
- Налог за књижење бр. 280/14 од дана 02.06.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО –
врста књижења: улазне фактуре – трошак са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 1000848 од 26.05.2010. године, налог за књижење бр. 279/14 од дана 03.06.2010. године – врста
књижења: улазне фактуре – трошак са фактуром предузећа ''Траншпед про теам'' ДОО Београд бр.
100006 од 03.06.2010. године, ЈЦИ бр. 2851/02.06.10. ЦИ Београд и обрачуном царинског дуга ЦИ
Београд бр. 11207-1004-002851 од 02.06.2010. године
- Налог за књижење бр. 5/44 од дана 17.08.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО –
врста књижења: увоз оптичких каблова са фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 63131 од
17.08.2010. године, два примерка обрачуна царинског дуга ЦИ Лука Београд бр. 11029-1004-022361
од 16.08.2010. године, два примерка ЈЦИ бр. 22361/16.08.10. ЦИ Лука Београд од 16.08.2010.
године, фактура предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01356 од 12.08.2010. године, налог за
књижење бр. 99/10 од дана 17.08.2010. године – врста књижења: остала књижења са потврдом о
извршеним плаћањима предузећа ''Милшпед'' ДОО за клијента ''НУБА Инвест'' ДОО и налогом за
књижење бр. 5/44 од 17.08.2010. године
- Налог за књижење бр. 1/44 од дана 01.03.2010. године – врста књижења: увоз оптичких
каблова са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-00304 од 26.02.2010. године, два
примерка ЈЦИ бр. 680 ЦИ Лука Београд од 01.03.2010. године, обрачун царинског дуга бр. 115681004-011233 ЦИ Београд од 01.03.2010. године, ЈЦИ бр. 11233/01.03.10.од 01.03.2010. године ЦИ
Београд, фотокопија међународног товарног листа – ЦМР бр. 0000612 од 25.02.2010. године, налог
за књижење бр. 52/14 и бр. 50/14 од дана 26.02.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО,
фотокопија извода текућег рачуна предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО од 08.03.2010. године издат од
стране ''Уникредит банке'', фактура предузећа ''Колишпед'' Земун бр. 311-N од 01.03.2010. године и
налог за књижење бр. 19/10 од 03.03.2010. године
- Налог за књижење бр. 2/44 од дана 09.03.2010. године предузећа ''НУБА ИНвест'' ДОО –
врста књижења: увоз оптичких каблова са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 1000354 од 05.03.2010. године, фактура предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 18490 од 18.03.2010. године,
обрачун царинског дуга бр. 11568-1004-013029 од дана 09.03.2010. године ЦИ Београд, два
примерка ЈЦИ бр. 13029/09.03. ЦИ Београд, извод текућег рачуна предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
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од 15.03.2010. године издат од стране ''Уникредит банке'' и налог за књижење бр. 20/10 од
10.03.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
- Налог за књижење бр. 6/44 од дана 23.08.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО –
врста књижења: увоз оптичких каблова са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 1001375 од дана 16.08.2010. године, фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 64756 од 23.08.2010.
године, обрачуном царинског дуга бр. 11568-1004-054421 од дана 23.08.2010. године ЦИ Београд,
дакларацијама о царинској вредности робе, ЈЦИ бр. 54421/23.08.10. од 23.08.2010. године ЦИ
Београд
- Налог за књижење бр. UV/036145 од дана 21.05.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00753 од дана 11.05.2011. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 38426 од 16.05.2011. године, обрачуном царинског дуга бр. 115681104-036145 од дана 14.05.2011. године ЦИ Београд, дакларацијама о царинској вредности робе,
ЈЦИ бр. 36145/14.05.11. од 14.05.2011. године ЦИ Београд
- Налог за књижење бр. UV/57191 од дана 03.09.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01495 од дана 02.09.2010. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 68459 од 09.09.2010. године и фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО
бр. 68462 од 03.09.2010. године, обрачуном царинског дуга бр. 11568-1004-057191 од дана
03.09.2010. године ЦИ Београд, дакларацијама о царинској вредности робе, ЈЦИ бр. 57191/03.09.10
од 03.09..2010. године ЦИ Београд и ЈЦИ бр. 62492/02.09.10 од 02.09..2010. године ЦИ Батровци
- Налог за књижење бр. UV/60632 од дана 17.09.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01588 од дана 15.09.2010. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 72293 од 17.09.2010. године, обрачуном царинског дуга бр. 115681004-060632 од дана 16.09.2010. године ЦИ Београд, дакларацијама о царинској вредности робе,
ЈЦИ бр. 60632/16.09.10 од 16.09..2010. године ЦИ Београд
- Налог за књижење бр. UV/019941 од дана 22.03.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00480 од дана 21.03.2011. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 21670 од 22.03.2011., обрачуном царинског дуга бр. 11568-1004019941 од дана 22.03.2011. године ЦИ Београд, дакларацијама о царинској вредности робе, ЈЦИ бр.
19941/22.03. од 22.03.2011. године ЦИ Београд са декларацијама о царинској вредности робе
- Налог за књижење бр. UV/62248 од дана 22.09.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01640 од дана 21.09.2010. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 74350 од 24.09.2010. године, обрачуном царинског дуга бр. 115681004-062248 од дана 22.09.2010. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 62248/22.09.10. од 22.09..2010. године
ЦИ Београд и декларацијама о царинској вредности робе
- Налог за књижење бр. UV/0067862 од дана 12.10.2010. године предузећа ''НУБА Инвест''
ДОО са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01775 од дана 11.10.2010. године,
фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 80206 од 13.10.2010., обрачуном царинског дуга бр.
11568-1004-067862 од дана 12.10.2010. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 67862/12.10.10. од 12.12.2010.
године ЦИ Београд и декларацијама о царинској вредности робе
- Налог за књижење бр. UV/064822 од дана 01.10.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01693 од дана 29.09.2010. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 76831 од 01.10.2010., обрачуном царинског дуга бр. 11568-1004064822 од дана 01.10.2010. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 64822/01.10.10. од 01.10.2010. године ЦИ
Београд и декларацијама о царинској вредности робе
- Налог за књижење бр. UV/63822 од дана 01.10.2010. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 10-01675 од дана 27.09.2010. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 75751 од 29.09.2010., обрачуном царинског дуга бр. 11568-1004063822 од дана 28.09.2010. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 63822/28.09.10 од 28.09.2010. године ЦИ
Београд и декларацијама о царинској вредности робе
- Налог за књижење бр. UV/038624 од дана 24.05.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00816 од дана 20.05.2011. године, фактуром
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предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 41353 од 24.05.2011., обрачуном царинског дуга бр. 11568-1104038624 од дана 23.05.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 38624/23.05.11. од 23.05.2011. године ЦИ
Београд и декларацијама о царинској вредности робе
- Налог за књижење бр. UV/016030 од дана 13.10.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са три примерка фактуре предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-01666 од дана 11.10.2011.
године, фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 89569 од 17.10.2011., обрачуном царинског дуга
бр. 11282-1104-016030 од дана 13.10.2011. године ЦИ за курирску пошту ''ДХЛ'', ЈЦИ бр.
16030/13.10.11 од 13.10.2011. године ЦИ ''ДХЛ'' и фактура предузећа ''ДХЛ'' бр. 114485-02 од
14.10.2011. године
- Налог за књижење бр. UV/042072 од дана 03.06.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00862 од дана 26.05.2011. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 45574 од 03.06.2011., обрачуном царинског дуга бр. 11568-1104042072 од дана 02.06.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 42072/2.6.11 од 02.06.2011. године ЦИ
Београд и фотокопијом фактуре предузећа ''ФОРВАРДЕРИ'' ДОО бр. 250000101787 од 15.06.2011.
године
- Налог за књижење бр. UV/043080 од дана 06.06.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са четири примерка фактуре предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00884 од дана 30.05.2011.
године, фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 46819 од 07.06.2011., обрачуном царинског дуга
бр. 11568-1104-043080 од дана 06.06.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 43080/06.06.11 ЦИ Београд
од 06.06.2011. године
- Налог за књижење бр. UV/043082 од дана 07.06.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са четири примерка фактуре предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00913 од дана 03.06.2011.
године, фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 46815 од 07.06.2011., обрачуном царинског дуга
бр. 11568-1104-043082 од дана 06.06.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 43082/06.06.11 ЦИ Београд
од 06.06.2011. године
- Налог за књижење бр. UV/016304 од дана 17.06.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00946 од дана 09.06.2011. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр.50431 од 17.06.2011., обрачуном царинског дуга бр. 11118-1104016304 од дана 15.06.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 16304/15.06.11 ЦИ Београд од 15.06.2011.
године
- Налог за књижење бр. UV/074658 од дана 22.09.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са четири примерка фактуре предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-01523 од дана 20.09.2011.
године, фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр.81383 од 23.09.2011., обрачуном царинског дуга
бр. 11568-1104-074658 од дана 22.09.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 74658/22.09.11 ЦИ Београд
од 22.09.2011. године и међународним товарним листом ЦМР бр. 6394389 од 20.09.2011. године
- Налог за књижење бр. UV/068981 од дана 03.09.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактурама предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-01404 и бр. 11-01403 од дана 31.08.2011.
године, фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр.75371 од 05.09.2011., обрачуном царинског дуга
бр. 11568-1104-068981 од дана 03.09.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр. 68981/03.09.11 ЦИ Београд
од 03.09.2011. године и фактуром предузећа ''ДХЛ'' бр. 111841-02 од 19.09.2011. године
- Налог за књижење бр. UV/002166 од дана 03.02.2011. године предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО
са фактуром предузећа ''Оптисис'' ДОО Марибор бр. 11-00176 од дана 28.01.2011. године, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр.8173 од 07.02.2011., потврдом о извршеним плаћањима предузећа
''Милшпед'' за клијента ''НУБА Инвест'' ДОО од 04.03.2011. године, извод ''Сосиете Женерал
Србија'' за клијента ''Милшпед'' ДОО Београд бр. 34 од дана 18.02.2011. године, обрачуном
царинског дуга бр. 11134-1104-002166 од дана 03.02.2011. године ЦИ Београд, ЈЦИ бр.
2166/03.02.11 ЦИ Београд од 03.02.2011. године и декларацијама о царинској вредности робе
- Фотокопија транспортног листа ''ECI Telecom'' LTD број пошиљке 250453 од 01.06.2011.
године за предузеће ''НУБА Инвест'' ДОО
- Фотокопија транспортног листа ''ECI Telecom'' LTD број пошиљке 249940 од 01.06.2011.
године за предузеће ''НУБА Инвест'' ДОО
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- Обарчун царинског дуга бр. 11410-1104-027274 од 09.06.2011. године ЦИ Аеродром Београд
- ЈЦИ бр. 27274/09.06.11 од 09.06.2011. године ЦИ Аеродром Београд
- Аналитичка картица предузећа ''Тарго телеком'' ДОО Београд за добављача у иностранству
''ECI Telecom'' LTD
- Фактура предузећа ''ECI Telecom'' LTD бр. 570074690 од 30.10.2011. године предузећу
''НУБА Инвест'' ДОО
- Фактура предузећа ''ECI Telecom'' LTD бр. 570072157 од 15.08.2011. године предузећу
''НУБА Инвест'' ДОО
- Налог за књижење предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. UV/024224 од 24.05.2011. године са
фактуром ''ECI Telecom'' LTD бр. 248890 од 17.05.2011. године, декларацијама о царинској
вредности робе, уверењем предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. 26/2011 од 24.05.2011. године, ЈЦИ
бр. 24224/24.05.11 ЦИ Аеродром Београд од 24.05.2011. године, обрачун царинског дуга бр. 114101104-024224 од 24.05.2011. године
- Налог за књижење предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. UV/027273 од 10.06.2011. године са
фактуром ''ECI Telecom'' LTD бр. 249868 од 05.06.2011. године са отпремницом, декларацијама о
царинској вредности, обрачуном царинског дуга бр. 11410-1104-027273 од 10.06.2011. године и ЈЦИ
бр. 27273/09.06.11 од 09.06.2011. године ЦИ Аеродром Београд
- Налог за књижење предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. UV/041107 од 24.08.2011. године са
фактуром ''ECI Telecom'' LTD бр. 256495 од 15.08.2011. године, фактуром предузећа ''Милшпед''
ДОО бр. 72759 од 26.08.2011. године, декларацијом о царинској вредности робе, обрачуном
царинског дуга бр. 11410-1104-041107 од 24.08.2011. године и ЈЦИ бр. 41107/24.08.2011 од
24.08.2011. године ЦИ Аеродром Београд
- Налог за књижење предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. UV/051641 од 20.10.2011. године са
фактуром ''ECI Telecom'' LTD бр. 262008 од 16.10.2011. године и отпремницом за робу, фактуром
предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 91400 од 21.10.2011. године, обрачуном царинског дуга бр. 114101104-051641 од 20.10.2011. године и ЈЦИ бр. 51641/19.10.2011 од 19.10.2011. године ЦИ Аеродром
Београд
- Аналитичка картица предузећа ''Тарго телеком'' ДОО за добављача у иностранству ''Yhejiang
Chaoqian Communicatio Equipment CO.LTD'' за период од 01.01.2011. – 31.12.2011. године
- Налог за књижење предузећа ''НУБА Инвест'' ДОО бр. UV/092628 од 24.11.2011. године са
фактуром предузећа ''Милшпед'' ДОО бр. 104383 од 25.11.2011. године, фактура ''Yhejiang Chaoqian
Communicatio Equipment CO.LTD'' бр. 2011CQ1013 од 13.10.2011. године и отпремницом, ЈЦИ бр.
92628/18.11.11 од 18.11.2011. године ЦИ Београд, обрачун царинског дуга бр. 11568-1104-092628 од
24.11.2011. године ЦИ Београд и декларацијама о царинској вредности робе и другом пратећом
документацијом уз наведени ЈЦИ
- Уговор о спровођењу консултантског инжињеринга и вођењу пројекта у пројектовању,
изградњи и опремању оптичке мреже у Републици Србији од 01.12.2009. године (на Српском и
Словеначком језику).
- Анекс уговором о спровођењу консултантског инжињеринга и вођењу пројекта у
пројектовању изградњи и опремању оптичке мреже у Републици Србији од 10.04.2010. године
- Анекс уговора о спровођењу консултантског инжињеринга и вођењу пројекта у
пројектовању изградњи и опремању оптичке мреже у Републици Србији од 05.01.2012. године
- Аналитичке картице Томцетес као добављач за 2010, 2011 и 2012 годину
- 40 рачуна Томцетес ДОО Љубљана према Нуба Инвест ДОО Београд за период од 2010-2012
године (као у табеларном прегледу)
- Писмено изјашњење Патрика Цеглара (на Српском и Словеначком језику)
- Фотокопије дневних извода ДОО Томцетес Љубљана по данима уплата од Нуба Инвест ДОО
Београд за период 2010-2012 година
- Фотокопије путних исправа Rasta Tomažiča i patrika Ceglara
- Аналитичка картица Rovere Business Investment Consulting као ино добављач за 2011 и 2010.
годину
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- 32 рачуна Rovere Business Investment Consulting према Нуба Инвест ДОО Београд за период
2010-2011 година (као у табеларном прегледу)
- Уговор о пружању услуга Eymard limited дел.бр.910/10 од 01.08.2010. године
- Аналитичка картица Eymard limited као ино добављач за 2010. и 2011. годину
- Рачуни ино добављача Eymard limited бр.10-01001 од 30.08.2010. године, бр.10-01002 од
30.09.2010. године и број 10-010003 од 30.04.2011. године
- Деловодна књига Нуба Инвест ДОО за период од 09.04.2009. године до 10.06.2011. године
- Деловодна књига Нуба Инвест ДОО од 08.06.2011. године до 08.03.2012. године
- подаци са сајта Министарства финансија који се односе на бонитет и Агенције за привредне
регистре Словеније који се односе на статусне податке повезаних правних лица у Словенији.
- мејл Душана Флорјанчича од 20.09.2012. године,
- подаци из базе Завода за здравствено осигурање Слованије за правна лица „Nuba svetovanje
in investiranje“ ДОО, „Tomcetes“ ДОО
- Уговор о закупу оптичких влакана и просторија за инсталацију телекомуникационе опреме
број 411/11 од 10.05.2011. године, са Cogent Communications d.o.o. – представништво у Београду
- Уговор о закупу уређене појасне ширине комуникационих канала од 10.03.2011. године са
Телеком Словеније (на српском и енглеском језику).
Републичка агенција за телекомуникације - РАТЕЛ, сада Републичка агенција за
електронске комуникације основана је Законом о телекомуникацијама (''Службени гласник РС'', бр.
44/03, 36/06 и 50/09-УС) ради обезбеђивања услова за ефикасно спровођење и унапређење политике
у области телекомуникација у Републици Србији. Оснивање, правни статус и надлежност Агенције
утврђени су одредбама члана 7. до 9. Закона. Закон је ступио на снагу 2003. године, а сагласно
одредбама члана 114. став 2. Закона почео је да се примењује од августа 2005. године. Сходно
наведеном Закону, Агенција је донела општа акта којима је ближе уређен поступак и услови
издавања дозвола за јавне телекомуникационе мреже и јавне телекомуникационе услуге, врсте
јавних телекомуникационих мрежа и услуга које су у режиму лиценци и одобрења, као и услове и
поступак издвања одобрења јавном телекомунуникационом оператору за повезивање домаће
телекомуникационе мреже са телекомуникационом мрежом друге државе.
Одредбама члана 32.-42. Закона (Глава III - Дозволе за јавне телекомуникационе мреже и
јавне телекомуникационе услуге), прописане су врсте дозвола које издаје Агенција као и општа и
посебна правила за издавање лиценце, за издавање одобрења, садржај лиценци, одобрења и друго.
На основу члана 32. Закона о телекомуникацијама прописано је да: „Свако физичко или правно
лице може да сагради, поседује или експлоатише јавну телекомуникациону мрежу и/или да пружа
јавну телекомуникациону услугу, уколико му је Агенција претходно издала дозволу, осим ако
другачије није предвиђено овим законом.“
Одредбама члана 33. став 1. Закона прописано је да Агенција издаје дозволе за јавне
телекомуникационе мреже и јавне телекомуникационе услуге, дозволе за радио станице и техничке
дозволе – сертификате.У смислу овог члана дозволе за јавне телекомуникационе мреже и јавне
телекомуникационе услуге су лиценца (индивидуална лиценца) и одобрење (општа лиценца).
Одредбом члана 33. став 4. и 5. Закона утврђено је да је лиценца (индивидуална лиценца) дозвола
коју Агенција издаје домаћем или страном физичком или правном лицу које намерава да изгради,
поседује или експлоатише јавну телекомуникациону мрежу или да пружа јавне телекомуникационе
услуге, у случају када се експлоатација те мреже, односно пружање телекомуникационе услуге
заснива на коришћењу ресурса који су ограничени (нпр. ограничења у односу на радио фреквенције
или нумерацију).Агенција утврђује врсте јавних телекомуникационих услуга за које се може издати
лиценца, а лиценца се издаје на основу спроведеног поступка јавног надметања.
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Чланом 3. Правилника о утврђивању јавних телекомуникационих услуга за које се издаје
лиценца (Службени гласник РС бр. 29/2006), утврђено је да Агенција издаје лиценце за следеће
телекомуникационе услуге:
1.услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже, које се, у целини или делимично,
реализују преко јавне мобилне телекомуникационе мреже на одређеним радио фреквенцијама;
2.јавне говорне услуге које су на комерцијалној основи јавно понуђене услуге преноса и
комутације говора у реалном времену између терминалних тачака јавне фиксне
телекомуникационе мреже;
3.јавне услуге преноса података, које се пружају корисницима преко јавне мреже за
пренос података;
4.услуге кабловске дистрибутивне мреже за дистрибуцију радио и телевизијског програма,
као и пружање других телекомуникационих услуга, уколико се користи бежични приступ;
5.услуга пејџинга;
6.услуге интернета, уколико користи сопствену инфраструктуру за бежични приступ;
7.за остале услуге које користе нумерацију.
Одредбама члана 38. став 1. Закона прописано је да Агенција издаје одобрење сваком лицу
које намерава да експлоатише телекомуникациону мрежу или да пружа телекомуникациону услугу
на коју се примењује овај режим, ако то лице испуњава, односно прихвати да испуњава услове
прописане за ту мрежу, односно услугу. Ставом 2. наведеног члана Закона утврђено је да се право
на експлоатацију телекомуникационе мреже, односно пружање телекомуникационе услуге, која је у
режиму одобрења, стиче уписом у регистар који води Агенција, с тим да је лице које намерава да
експлоатише телекомуникациону мрежу или да пружа јавну телекомуникациону услугу у обавези
да Агенцији поднесе пријаву за регистрацију, чиме се обавезује да ће испуњавати све захтеве у
односу на одговарајућу врсту мреже, односно услуге, укључујући и услове утврђене у самом
одобрењу. Такође, чланом 38. Закона дато је овлашћење Агенцији да пропише услове који су
неопходни за експлоатацију одређене врсте јавне телекомуникационе мреже, односно за пружање
одређене врсте јавне телекомуникационе услуге, обрасце и садржаје одобрења, као и врсте јавних
телекомуникационих мрежа, односно јавних телекомуникационих услуга чија се експлоатација,
односно пружање врши на основу издатог одобрења. У смислу наведеног члана 38. Закона донети
су и: Правилник о условима за издавање одобрења за јавне телекомуникационе мреже и садржај
одобрења (Службени гласник РС број 94/2008) и Правилник о јавним телекомуникационим
мрежама и јавним телекомуникационим услугама за које се издаје одобрење (Службени гласник РС
број 60/2006). Чланом 3. Правилника о условима за издавање одобрења за јавне телекомуникационе
мреже и садржај одобрења регулисано је да Агенција издаје Одобрење сваком правном или
физичком лицу које намерава да експлоатише јавну телекомуникациону мрежу ако то лице
испуњава, односно прихвати да испуни услове прописане за ту мрежу. Издавање Одобрења односи
се на мрежу за коју не важи режим лиценце зато што се за њену експлоатацију:
-не користе ограничени ресурси;
-користе они ограничени ресурси који се налазе у слободном режиму;
-користе ограничени ресурси, али не непосредно, већ узимањем у закуп од других јавних
телекомуникационих оператера који поседују одговарајуће дозволе издате од стране агенције.
Одредбом Чланом 4. наведеног правилника регулисано је да ималац одобрења стиче права
дефинисана чланом 32. Закона о телекомуникацијама,а реализација права може уследити тек по
прибављању дозвола, односно сагласности издатих од стране надлежних органа.
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Чланом 13. Правилника о поступку издавања дозвола за јавне телекомуникационе мреже и
јавне телекомуникационе услуге и вођењу регистра (Службени гласник Републике Србије број
29/2006), предвиђено је да Агенција издаје одобрење за експлоатацију јавних телекомуникационих
мрежа односно за пружање јавних телекомуникационих услуга, под условима и на начин утврђен
чланом 38. Закона о телекомуникацијама.
Дана 08.07.2010. године на снагу је ступио Закон о електронским комуникацијама (ЗЕК)
(Службени гласник РС број 44/10). Закон је усвојен 29.06.2010. године на Другом ванредном
заседању Народне скупштине Републике Србије у 2010. години. Одредбом члана 141. ЗЕК
обезбеђен је континуитет између Републичке агенције за телекомуникације и Републичке агенције
за електронске комуникације која је основана овим законом. Наиме, Републичка агенција за
телекомуникације наставља са радом као Републичка агенција за електронске комуникације у
складу са одредбама ЗЕК.
Одредбом члана 37. и 38. ЗЕК, између осталог прописано је да се делатност електронских
комуникација обавља по режиму општег овлашћења, односно у складу да општим условима који се
могу прописати за све или одређене врсте електронских комуникационих мрежа и услуга у складу
са одредбама ЗЕК. Даље, оператор је дужан да најмање 15 дана пре отпочињања, промене или
окончања делатности електронских комуникација обавести Агенцију о томе у писаном облику, а
Агенција издаје потврду о упису података у евиденцију оператора у року од седам дана од дана
пријема наведеног обавештења и води ажурну евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа
и услуга. Даље, Агенција је сагласно законским овлашћењима донела Правилник о општим
условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења
(Службени гласник РС број 38/11 и 44/11 - исправка).
Из службене документације Републичке агенције за електронске комуникације, утврђено је
да се Привредно друштво „Nuba Invest“ ДОО дана 02.03.2010. године, у време важења Закона о
телекомуникацијама, први пут обратила Агенцији свијим Захтевом за добијање инструкције о
корацима и поступцима за добијање потребних одобрења од стране Агенције. Захтев је дана
02.03.2010. године заведен у Агенцији под бројем КАB 031-650/10. У захтеву Привредно друштво
„Nuba Invest“ ДОО је навело да у својству инвеститора ради у седам фаза на пројекту изградње
оптичке телекомуникационе мреже која ће повезати Београд са свим државама са којима се граничи
Република Србија. У прилогу захтева достављени су: Решење о грађевинској дозволи Министарства
животне средине и просторног планирања број 351-03-01631/2009-07 од 01.12.2009. године, Решење
о грађевинској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300045/2010-07 од 28.01.2010. године и Прегледна карта оптичке мреже по фазама у Републици
Србији. У вези наведеног захтева, Агенција је дана 10.03.2010. године под бројем 1-КАБ–031650/10-1 доставила информацију о поступку добијања дозволе Привредном друштву „Nuba Invest“
ДОО Нови Београд. У информацији су наведени законски и подзаконски оквири потребни за
добијање дозвола за јавне телекомуникационе мреже и јавне телекомуникационе услуге у случају
да „Nuba Invest“ ДОО поднесе захтев за добијање одобрења.
Даље је утврђено да је истога дана 10.03.2010. године, под истим деловодним бројем 1КАБ–031-650/10-2 достављена информација Министарству животне средине и просторног
планирања – Др Оливеру Дулићу – министру, на адресу Немањина бр. 11. Београд, као и на адресу
Министарство животне средине и просторног планирања – Небојши Јањићу – помоћнику министра,
а у вези обављеног разговора на састанку одржаном 09.03.2010. године. Предметна информацијаслужбени акт је потписан од стране извршног директора Агенције Др Милана Јанковића. У
евиденцијама Агенције није пронађениа пратећа документација за наведене информације, као ни
евиденцију у деловодним књигама о начину експедовања докумената-поште.
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Дана 16.03.2010. године, Велимир Илић-народни посланик је Агенцији доставио Захтев за
приступ информацијама од јавног значаја, заведен под деловодним бројем КАБ-031-685/10 од
17.03.2010. године. Захтевом је тражено обавештење да ли је и када „Nuba Invest“ ДОО поднело
захтев за обављање телекомуникационих делатности, као и да ли је и када Агенција разматрала
захтев наведеног предузећа и за које телекомуникационе услуге је истом издато решење. Дана
18.03.2010. године Агенција је под деловодним бројем 1-КАБ-031-685/10, доставила Одговор по
захтеву за остваривање права на приступ инвформацијама од јавног значаја у којем се наводи да
Привредно друштво „Nuba Invest“ ДОО није подносило Агенцији захтев за обављање
телекомуникационих делатности и да Агенција не располаже са информацијом о наведеном у
захтеву, нити постоји докуменат који би садржао такву информацију. У одговору је такође
наведено да Агенција у својим евиденцијама поседује само један документ од стране „Nuba Invest“
ДОО од 02.03.2010. године, а који се односи на захтев за добијање инструкције - информације о
корацима потребним за добијање неопходних одобрења за јавну телекомуникациону мрежу, као и
за међународно повезивање.
Републичка дирекција за имовину Републике Србије је дана 28.07.2010. године, под својим
деловодним бројем 46-432/2010-04 Агенцији доставила допис у којем се наводи да је Дирекцији
дана 23.04.2010. године обратила П.С. „Телефонија“ А.Д. Београд захтевом број 10/004067 ради
прикључења контејнера за смештај телекомуникационе опреме на електромрежу на граничном
прелазу Хоргош. Уз захтев П.С. „Телефонија“ А.Д. Београд је доставила решење Министарства
животне средине и просторног планирања број 351-03-00401/2010-07 од 08.04.2010. године којим се
инвеститору „Nuba Invest“ ДОО дозвољава извођење радова на изградњи оптичког кабла на
релацији Хоргош - Београд (Батајница). Дирекција је, с тим у вези, од Агенције тражила да достави
мишљење у вези захтева П.С. „Телефоније“ Београд. Агенција је дана 09.08.2010. године својим
дописом број КАБ.3491-793/10 проследила Дирекцији одговор на допис, у којем се наводи да је
увидом у регистре Агенције констатовано да Агенција није издала ни лиценцу, ни одобрење као ни
опште овлашћење за обављање делатности електронских комуникација фирми „Nuba Invest“ ДОО,
те из тих разлога нису у могућности да одговоре на захтев Дирекције јер излази из оквира утврђене
надлежности Агенције.
Савет за борбу против корупције је дана 21.10.2010. године, својим дописом 72 Број: 077758/2010 од Агенције тражио да достави документацију и информације везане за податак да ли се
предузеће „Nuba Invest“ ДОО из Београда обраћало РАТЕЛ-у ради добијања дозволе за обављање
делатности у области телекомуникација, податак да ли је „Nuba Invest“ ДОО била у обавези да од
РАТЕЛ-а затражи дозволу пре него што је поднела захтев Министарству за просторно планирање,
као и да ли „Nuba Invest“ ДОО може да послује на тржишту Републике Србије без издате лиценце
РАТЕЛ-а и која врста дозвола је потребна. Дана 27.10.2010. године Агенција је својим дописом
КАБ.3491-912/2010 доставила одоговор на допис Савету за борбу против корупције у којем се у
вези тачке 1. захтева наводи да је:
1. „Nuba Invest“ ДОО је доставила под бројем 802/10 од 13.10.2010. године Агенцији
обавештење о отпочињању делатности електронских комуникација са одговарајућом
документацијом.
2. У вези са поднетим обавештењем Агенција је дана 27.10.2010. године „Nubi Invest“ ДОО
упутила допис који се односи на допуну обавештења и позив за отклањање формалних недостатака
поднеска.
У одговору у вези са тачком 2. захтева Агенција је навела да је:
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1. „Nuba Invest“ ДОО под деловодним бројем 085/10 од 16.02.2010. године поднела Агенцији
допис чији је предмет захтев за добијање инструкција уз који је приложена и документација.
2. Поводом поднетог захтева Агенција је под бројем 1.КАБ.-031-650/10-1 од 10.03.2010.
године доставила „Nubi Invest“ ДОО информацију о поступку добијања дозволе сагласно Закону о
телекомуникацијама (Службени гласник Републике Србије број 44/03, 36/06 и 50/09-одлука УС)
Агенција је у одговору Савету навела и да је у вези са овим предметом достављен Захтев за
приступ информацији од јавног значаја који је госп. Велимир Илић као народни посланик упутио
Агенцији, као и одговор Агенције тим поводом. Поред наведене документације достављен је и
допис Дирекције за имовину број 46-432/2010-04 од 28.07.2010. године, као и одговор на тај допис.
Предузеће „Nuba Invest“ ДОО је дана 13.10.2010. године, у складу са Законом о
електронским комуникацијама (Службени гласник РС број 44/2010) под својим деловодним бројем
802/10 поднела Агенцији обавештење о отпочињању обављања делатности електронских
комуникација. Уз наведено обавештење „Nuba Invest“ ДОО је Агенцији доставила: Пријаву за
добијање одобрења за мрежу (образац MP1), Решење о дозволи за употребу Министарства животне
средине и просторног планирања број 351-03-426/2010-07 од 14.05.2010. године, Решење о дозволи
за употребу Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-800/2010-07 од
23.09.2010. године, Решење о грађевинској дозволи Министарства животне средине и просторног
планирања број 351-03-401/2010-07 од 08.04.2010. године, Решење о грађевинској дозволи
Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-729/2010-07 од 30.08.2010.
године, Решење о грађевинској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања
број 351-03-726/2010-07 од 22.06.2010. године, Решење о грађевинској дозволи Министарства
животне средине и просторног планирања број 351-03-1298/2010-07 од 04.10.2010. године, Решење
о грађевинској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03764/2010-07 од 22.06.2010. године, Решење о грађевинској дозволи Министарства животне средине
и просторног планирања број 351-03-1299/2010-07 од 04.10.2010. године, Извод из регистра
привредних субјеката за „Nuba Invest“ ДОО, Извод из регистра привредних субјеката за „Nuba
svatovanje in investiranje“ ДОО, копије пасоша за физичка лица власнике удела оснивача, доказ
уплате трошкова за обраду пријаве и прегледну карту - ситуациони приказ мреже. Агенција је на
основу захтева „Nuba Invest“ ДОО, дана 27.10.2010. године под бројем 1-01-3450-21/10 доставила
Захтев за допуну обавештења и позив за отклањање формалних недостатака поднеска. Агенција у
захтеву, између осталог, констатује да обавештење о отпочињању обављања делатности
електронских комуникација, које је поднела „Nuba Invest“ ДОО, садржи формалне недостатке
сагласно чл. 58. Закона о општем управном поступку (Службени лист СРЈ број 33/97 и 31/01 и
Службени гласник РС број 30/10), а који спречавају Агенцију да „Nuba Invest“ ДОО изда потврду о
упису података у евиденцију оператора. У циљу отклањања формалног недостатка поднеска и
омогућавања поступања по истом Агенција захтева од „Nuba Invest“ ДОО да изврши његову допуну
и то тако што ће Агенцији у року од 8 дана од дана пријема захтева доставити прецизно
дефинисану делатност електронских комуникација сагласно Закону, као и кратак опис
електронских комуникационих мрежа и услуга на које се обавештење односи.
Дана 01.11.2010. године, „Nuba Invest“ ДОО својим дописом дел. број 855/10 Агенцији
доставља допуну обавештења о отпочињању обављања делатности електронских комуникација,
која је у Агенцији заведена дана 02.11.2010. године под деловодним бројем 01-3450-21/10-1. У
допуни се наводи да ће се „Nuba Invest“ ДОО бавити изградњом, коришћењем и давањем на
коришћење јавних телекомуникационих мрежа, као и да ће се делатност електронских
комуникација обављати преко сопствене јавне комуникационе мреже. Даље се наводи да предметна
мрежа повезује Београд са околним земљама уз одређене трасе у самом Београду, а да су дуж
деоница постављени контејнери за смештај телекомуникационе опреме. „Nuba Invest“ ДОО је
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навела да планира да пружа услуге изнајмљивања оптичких влакана, изнајмљивање преносних
капацитета и колокацију.
Агенција је дана 05.11.2010. године, својим актом број 1-01-3450-21/10-1 упутила „Nubi
Invest“ ДОО позив на састанак ради размене информација везаних за инплементацију општих
услова за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења као и
међуповезивање и приступ, безбедност и интегритет јавних комуникационих мрежа, тајност
електронских комуникација, законитост пресретања и задржавања података и проверу поступања
оператора и инспекцијски надзор.
У просторијама Агенције, дана 16.11.2010. године, одржан је састанак на којем су
учествовали представници Агенције и представници „Nuba Invest“ ДОО, о чему је сачињена
службена белешка број 1-01-3450-21/10-2. На овом састанку је, између осталог, договорено да
„Nuba Invest“ ДОО Агенцији 19.11.2010. године поднесе на увид одговарајуће пројекте за завршене
деонице.
Предузеће „Nuba Invest“ ДОО је 21.03.2011. године, поднело Захтеве за међународно
повезивање за Хрватским телекомом и Мобителом из Бугарске. Оба захтева су у Агенцији
запримљени дана 23.03.2011. године и заведени под деловодним бројем 01-3459-11/11.
Дана 25.03.2011. године, Агенција је својим дописом број 1-013459-11/11-1 од „Nuba Invest“
ДОО затражила да, у вези са чл. 38. Закона о електронским комуникацијама, обавести Агенцију о
отпочињању делатности електронских комуникација, како би Агенција извршила упис података у
евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа.
Дана 15.06.2011. године, „Nuba Invest“ ДОО је под својим деловодним бројем 692/11
доставила Агенцији обавештење оператора за упис у евиденцију, које је у Агенцији примљено и
заведено 20.06.2011. године под бројем 1-01-3491-391/11-1. Уз обавештење „Nuba Invest“ ДОО је
доставила ближе објашњење и кратак опис сопствене електронске комуникационе мреже, као и
изјаву директора „Nuba Invest“ ДОО у којој се наводи да је предвиђени датум отпочињања
делатности електронске комуникације 10.07.2011. године. На основу овог обавештења, Агенција је
дана 24.06.2011. године под бројем 1-01-3491-391/11-1, на основу чл. 38. ст. 4. и 5. Закона о
електронским комуникацијам и чл. 161. Закона о општем управном поступку, издала потврду о
упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга за оператора „Nuba
Invest“ ДОО, који је уписан у регистар Агенције под бројем 1800-15/1 као оператор јавне
комуникационе мреже за пружање услуга изнајмљивања линија, изнајмљивања дела капацитета
линија, изнамљивање неосветљених оптичких влакана и услуга транспорта преко оптичке мреже на
територији Републике Србије са предвиђеним почетком обављања делатности 10.07.2010. године.
По упису Привредног друштва „Nuba Invest“ ДОО у евиденцију оператора јавних
комуникационих мрежа који води Агенција за електронске комуникације, дана 23.06.2011. године
Привредно друштво „Нуба Инвест“ ДОО је поднело Агенцији Допуну захтева за међународно
повезивање са „Хрватским Телекомом“, „Мобителом“ из Бугарске и „One Telekomom“ из
Македоније, која се односи на упис оператора у евиденцију. Такође, дана 01.07.2011. године
достављена је Допуна захтева за међународно повезивање са детаљним списком услуга оператора
„Nuba Invest“ ДОО у којем се као услуге наводе:
1.изнајмљивање линија на подручју Батровци – Београд, Хоргош – Нови Сад, Нови Сад –
Београд, Београд – Баточина, Баточина – Ниш, Ниш - Димитровград, Ниш – Врање, Врање –
Прешево;
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2.изнајмљивање дела капацитета линије на подручју Батровци – Београд, Хоргош – Нови Сад,
Нови Сад – Београд, Београд – Баточина, Баточина – Ниш, Ниш - Димитровград, Ниш – Врање,
Врање – Прешево;
3.изнајмљивање dark fiber на подручју Батровци – Београд, Хоргош – Нови Сад, Нови Сад –
Београд, Београд – Баточина, Баточина – Ниш, Ниш - Димитровград, Ниш – Врање, Врање –
Прешево;
4.пружање услуга транспортног саобраћаја за бизнис кориснике у оквиру телекомуникационе
мреже и терминирање међународног саобраћаја путем оптичке транспортне мреже која користи
DWDM систем преноса на правцима Батровци – Београд, Хоргош – Нови Сад, Нови Сад – Београд,
Београд – Баточина, Баточина – Ниш, Ниш - Димитровград, Ниш – Врање, Врање – Прешево;
5.пружање услуга међународног транзитног саобраћаја за бизнис кориснике путем оптичке
транспортне мреже која користи DWDM систем преноса на правцима Батровци – Београд, Хоргош
– Нови Сад, Нови Сад – Београд, Београд – Баточина, Баточина – Ниш, Ниш - Димитровград, Ниш –
Врање, Врање – Прешево;
На основу Захтева Привредног друштва „Nuba Invest“ ДОО за међународно повезивање
јавне телекомуникационе мреже, Агенција је на основу чланова 22., 141. и 143. став 6. Закона о
електронским комуникацијама и члана 2.-4. Правилника о условима и поступку издавања одобрења
јавном телекомуни-кационом оператору за повезивање домаће телекомуникационе мреже са
телекомуникационом мрежом друге државе (Службени гласник Р Србије број 94/08),а након
разматрања достављене документације и прибављених мишљења БИА и Министарства одбране,
донела следеће одлуке:
1.Одлуку и одобрење број 1-01-3459-11/11-5 дана 01.08.2011. године којом се одобрава
међународно повезивање са телекомуникационом мрежом компанији „Хрватски Телеком“ ДД код
граничног прелаза Батровци.
2.Одлуку и одобрење број 1-01-345-23/11-5 дана 21.11.2011. године којом се одобрава
међународно повезивање са телекомуникационом мрежом компанији „Универзалне
Телекомуникације“ ДД код граничног прелаза Батровци.
3. Одлуку и одобрење број 1-01-3459-28/11-6 дана 21.10.2011. године којом се одобрава
међународно повезивање са телекомуникационом мрежом компанији „Одашиљачи и Везе“ ДОО
код граничног прелаза Батровци.
4.Одлуку и одобрење број 1-01-3459-32/11-5 дана 30.09.2011. године којом се одобрава
међународно повезивање са телекомуникационом мрежом компанији „Pantel International Hungaru“
Kft. код граничног прелаза Хоргош.
5.Одлуку и одобрење број 1-01-3459-30/11-5 дана 30.09.2011. године којом се одобрава
међународно повезивање са телекомуникационом мрежом компанији „Magyar Telekom“ Plc. код
граничног прелаза Хоргош.
6.Одлуку и одобрење број 1-01-3459-31/11-6 дана 21.10.2011. године којом се одобрава
међународно повезивање са телекомуникационом мрежом компанији „Bulagarian Telecomunications
Company“ АД код граничног прелаза Градина.
7.Одлуку и одобрење број 1-01-3459-11/11-7 дана 01.08.2011. године којом се одобрава
међународно повезивање са телекомуникационом мрежом компанији „Мобилтел“ ЕАД код
граничног прелаза Градина.
8.Одлуку и одобрење број 1-01-3459-29/11-6 дана 21.10.2011. године којом се одобрава
међународно повезивање са телекомуникационом мрежом компанији „Neotel“ ДОО код граничног
прелаза Прешево.
9.Одлуку и одобрење број 1-01-3459-16/11-6 дана 01.08.2011. године којом се одобрава
међународно повезивање са телекомуникационом мрежом компанији „One Telecommunications
services“ ДОО код граничног прелаза Прешево.
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У Републичкој агенцији за електронске комуникације није пронађен захтев за
међународно повезивање „Nuba invest“ са Универзалним телекомуникацијама број 1-01-345-23/11
од 14.10.2011. године, као и захтев за међународно повезивање „Nuba Invest“ ca „Pantel
international“ из Мађарске број 1-01-3459-32/11 од 26.08.2011., мада је под тим бројем заведено
одобрење за међународно повезивање попуњено од стране „Nuba Invest“, што се налази у
приложеној документацији.
Предузеће „Targo Telekom“ ДОО је 24.11.2011. године Агенцији доставило свој допис
број 1744/11 у којем је обавештава о промени имена и седишта друштва „Nuba Invest“ ДОО. Уз
допис је достављено Обавештење оператора за упис у евиденцију са подацима за „Targo Telekom“
Београд (образац ОБ).
Предузеће „Targo Telekom“ ДОО је дана 03.05.2012. године, Агенцији доставио
обавештење оператора за упис у евиденцију који је заведен под деловодним бројем 01-3450-39/12.
Уз образац је достављен идентификациони картон „Targo Telekom“ ДОО Београд, извод и АПР од
19.04.2012. године, кратак опис сопствене електронске комуникационе мреже и услуга, моделе
уговора за услуге које ће пружати корисницима и текст општих услова за пружање услуга. На
основу достављене документације Агенција је дана 17.05.2012. године под својим деловодним
бројем 1-01-3450-39/12-1 издала Потврду о упису података у евиденцију оператора јавних
комуникационих мрежа и услуга за „Targo Telekom“ ДОО Београд као оператор који пружа услугу
приступа широкопојасној мрежи, услугу виртуалне приватне мреже, услугу преноса података и
услуга и услугу дистрибуције медијских садржаја са предвиђеним почетком обављања делатности
01.06.2012. године.
Увидом у финансијску документацију Агенције - конто 122111/3567 потраживања од
купаца „Targo Telekom“ („Nuba Invest“) ДОО Београд за период од 01.01.2010. – 31.12.2010. године,
на дан 12.09.2012. године је утврђено да је на име накнада трошкова за издавање техничке дозволе
– сертификата на рачун Агенције уплаћено укупно 180.500,00 динара, што је евидентирано у
финансијској докукментацији Агенције.
Такође, увидом у финансијску документацију Агенције - конто 122111/3567 потраживања
од купаца „Targo Telekom“ („Nuba Invest“) ДОО Београд за период од 01.01.2011. – 31.12.2011.
године, на дан 12.09.2012. године је утврђено да је на име накнада трошкова за издавање техничке
дозволе – сертификата и одобрења за међународно повезивање на рачун Агенције уплаћено укупно
754.000,00 динара, што је евидентирано у финансијској документацији Агенције.
Исто тако се из финансијске документације Агенције - конто 122111/3567 потраживања од
купаца „Targo Telekom“ („Nuba Invest“) ДОО Београд за период од 01.01.2012. – 31.12.2012. године,
на дан 12.09.2012. године је утврђено да је на име накнада трошкова за издавање техничке дозволе
– сертификата и одобрења за међународно повезивање на рачун Агенције уплаћено укупно
227.500,00 динара, што је евидентирано у финансијској докукментацији Агенције.
Начин рада Агенције и издавање Одобрења по Закону о телекомуникацијама, који је
важио до 08.07.2010. године, утврђује се увидом у издата Одобрења операторима: „Serbia Brodaban
– Srpske kablovske mreže“ ДОО Београд, „KDC Tel – Star Маја Крстић предузетник“, Прокупље и
„Invest Inženjering“ ДОО Нови Сад, утврђено је да су сва три оператора тражила и добила одобрење
у смислу члана 38. Закона о телекомуникацијама , када је мрежа већ имала статус јавне
телекомуникационе мреже, тј. када је била у комерцијалној експлоатацији.
Увидом у документацију Републичке агенције за електронске комуникације утврђује се:
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-„Nuba Invest“ ДОО у тренутку отпочињања радова на изградњи оптичке мреже, сходно члану
4. став 7., 10. и 11. Закона о телекомуникацијама није имала својство јавног телекомуникационог
оператора, па сходно томе се на њу се није односио члан 32. Закона о телекомуникацијама. „Nuba
Invest“ ДОО својство јавног телекомуникационог оператора је стекла почетком експлоатације
мреже и уписом у евиденцију оператора јавних телекомуникационих мрежа и услуга дана
24.06.2011. године, по Закону о електронским комуникацијама;
-постављање оптичког и других каблова не представља ограничени ресурс, те не подлеже
режиму лиценце (индивидуалне лиценце) у смислу члана 36. Закона о телекомуникацијама, па
сходно томе за постављање оптичког кабла се не спроводи поступак јавног надметања.
Правилником о утврђивању врста јавних телекомуникационих услуга за које се издаје лиценца
(Службени гласник Р. Србије бр. 29/2006) утврђени су случајеви када Агенција издаје лиценцу;
-„Nuba Invest“ ДОО све до почетка експлоатације изграђене телекомуникационе мреже или
пружања телекомуникационе услуге, тј. стицања својства јавног телекомуникационог оператора
или пружаоца јавних телекомуникационих услуга, а сходно члану 38. Закона о телекомуникацијама
и члана 13. Правилника о поступку издавања дозвола за јавне телекомуникационе мреже и јавне
телекомуникационе услуге и вођење регистра (Службени гласник Р Србије бр. 29/2006), није била
дужна да поднесе Захтев за упис у регистар јавних телекомуникационих оператора.
-Увидом у издата одобрења за: „Serbia Brodaban – Srpske kablovske mreže“ ДОО Београд,
„KDC Tel – Star Маја Крстић предузетник“ Прокупље и „Invest Inženjering“ ДОО Нови Сад је
утврђено да су исти прво изградили мрежу, пустили их у експлоатацију, па тек онда Пријавом
тражили упис у регистар јавних телекомуникационих оператора по Закону о телекомуникацијама.
Њихове захтеве Агенција је позитивно решила и истима издала Одобрења за мрежу. Агенција је у
издатим Одобрењима прецизно навела да према Закону о телекомуникацијама (Службени гласник
РС број 44/03 и 36/06), реализација права везана за издата Одобрења може уследити тек пошто се од
надлежних орагана, а према Закону о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 47/03) и
другим релевантним законима Републике Србије прибаве све неопходне сагласности и дозволе.
-„Nuba Invest“ ДОО је уписана у Регистар оператора дана 24.06.2011. године и 17.05.2012.
године (под новим пословним именом „Targo Telekom“) на основу Закона о електронским
комуникацијама.
Дана 09.03.2010. године у просторијама Министарства заштите животне средине и
просторног планирања, на иницијативу Агенције, одржан је састанак на којем су учествовали:
министар окр. Оливер Дулић, помоћник министра окр. Небојша Јањић, председник УО Агенције
Радуновић Јован и директор Агенције Јанковић Милан. На састанку је, између осталог, било речи о
проблемима изградње и добијања одговарајућих дозвола за постављање оптичког кабла. Након
састанка, сутрадан 10.03.2010. године из Агенције је под истим деловодним бројем, послата
истоветна информација о законској и подзаконској регулативи: министру окр. Оливеру Дулићу,
помоћнику окр. Небојши Јањићу и „Nubi Invest“ ДОО потребна за добијање дозвола за јавне
телекомуникационе мреже и јавне телекомуникационе услуге.
Докази и документација из којих се утврђују наведене чињенице су :
- Правилник о поступку издавања дозвола за јавне телекомуникационе мреже и јавне
телекомуникационе услуге и вођењу регистра („Службени гласник РС", број 29/06);
- Правилник о утврђивању врста јавних телекомуникационих услуга за које се издаје лиценца
(„Службени гласник РС, број 29/06);
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- Правилник о јавним телекомуникационим мрежама и јавним телекомуникационим услугама
за које се издаје одобрење („Службени гласник РС број 60/06);
- Правилник о условима за издавање одобрења за јавне телекомуникационе мреже и садржај
одобрења („Службени гласник РС", број 94/08);
- Правилник о условима и поступку издавања одобрења јавном телекомуникационом
оператору за повезивање домаће телекомуникационе мреже са телекомуникационом мрежом друге
државе („Службени гласник РС број 94/08);
- Потврда о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга
од 24.06.2011. године за „Nuba Invest" ДОО - оригинал;
- Образац ОБ - Обавештење оператора за упис у евиденцију оператора - „Nuba Invest" ДОО
број 692/11 од 15.06.2011. године, са прилозима као у тексту - оригинал;
- Достава решења Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 142877/11 од
18.11.2011. године о промени пословног имена и седишта оператора „Nuba Invest" ДОО, Београд,
допис број: 1744/11 од 23.11.2011. године - оригинал;
- Образац ОБ - Обавештење оператора за упис у евиденцију оператора – „Targo Telekom“
ДОО – оригинал;
- Потврда о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга
од 17.05. 2012. године за „Targo Telekom“ ДОО раније „Nuba Invest" ДОО - оригинал;
- Образац ОБ - Обавештење оператора за упис у евиденцију оператора – „Targo Telekom“
ДОО - број: 1-01-3450-39/12 од 03.05.2012. године, са одговарајућим прилозима као у тексту,
бланко уговор о пружању телекомуникационе услуге, бланко уговор о прикључењу на оптички
кабловски дистрибутивни систем „Targo Telekom“ ДОО и Општи услови за пружање услуга оригинал;
- Захтев за добијање инструкција о корацима и поступцима за добијање потребних одобрења
од стране Агенције, поднет Агенцији од стране „Nuba Invest“ под бројем: 085/10 од 16.02.2010.
године са фотокопијама Решења о грађевинској дозволи број: 351-03-01631/2009-07 и 351-0300045/2010-07 од 28.01.2010. године издати од стране Министарства животне средине и просторног
планирања са скицом кичме мреже у Републици Србији;
- Информација о поступку добојања дозвола број: 1-Каб-031-650/10-1 од 10.03.2010. године
упућен од стране Агенције „Nuba Invest“ ДОО;
- Захтев Републичке дирекције за имовину Републике Србије, број: 46-432/2010-04 од 28. јула
2010. године и Одговор Агенције на допис Републичке дирекције за имовину Републике Србије
који се односи на прикључења контејнера за смештај телекомуникационе опреме за
електромонтажу на граничном прелазу Хоргош, број: Каб.3491-793/10 од 09.08.2010. године;
- Одговор Агенције господину Велимиру Илићу поводом захтева за остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја, број: 1-Каб-031-685/10 од 18.03.2010. године и Захтев за
приступ информацији од јавног значаја, агенцијски број: Каб-031-685/10;
- Службена белешка са састанка представника Агенције и „Nuba Invest“ број: 1-01-3450-21/102 од 16.11.2010. године;
- Допис Агенције Савету за борбу против корупције број: 1-Каб-349-912/10 од 27.10.2010.
године и Допис Савета за борбу против корупције 72 Број: 07-7758/2010 од 21. октобра 2010.
године;
- Фасцикла Обавештење „Nuba Invest“ о отпочињању делатности електронских комуникација
које је поднето Агенцији под бројем: 802/10 од 13.10.2010. године, са пратећом документацијом у
фотокопији;
- Захтев Агенције „Nuba Invest“ о допуни обавештења и позив за отклањање формалних
недостатака поднеска, број: 1-01-3450-21/10 од 27.10.2010. године;
- Допуна обавештења „Nuba Invest“ о отпочињању обављања делатности електронских
комуникација које је поднето Агенцији под бројем: 855/10 од 01.11.2010. године;
- Позив за састанак ради размене информација који је Агенција упутила „Nuba Invest“ број: 101-3450-21/10-1 од 05.11.2010. године;
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- Допис Агенције број: 1-01-3459-11/11-1 од 25.03.2011. године којим се од „Nuba Invest“
траже одређени подаци у вези са међународним повезивањем;
- Дописи Агенције Министарству животне средине и просторног планирања број: 1-Каб-031650/10-2 од 10.03.2010. године на име др Оливера Дулића, министра и Небоше Јањића-помоћника
министра;
- Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „Univerzalne Telekomunikacije“ d.d. из Републике
Хрватске, број: 1-01-345-23/11-5 од 21.11.2011. године са Одобрењем за међународно повезивање,
дописима
(БИА)
број:
1-01-345-23/11-1
од
18.10.2011.
године
и
Министарства одбране број: 1-01-345-23/11-2 од 18.10.2011. године, ради давања сагласности на
предметно повезивање, као и одговор БИА број : 02-24322 од 10.11.2011. године и Министарства
одбране – Војна пошта број 2722, Инт.бр. 156-125 од 31.10.2011. године;
- Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „Odašiljači i veze" ДОО из Републике Хрватске, број: 101-3459-28/11-6 од 21.10.2011. године са Одобрењем за међународно повезивање, дописима БИА
број: 1-01-3459-28/11-2 од 27.09.2011. године и Министарству одбране број: 1-01-3459-28/11-3 од
27.09.2011. године, као и одговор БИА број: 02-22288 од 13.10.2011. године и Министарства
одбране - Војна пошта број 2722, Инт. бр. 156-116 од 17.10.2011. године;
- Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „Neotel" ДОО из Републике Македоније, број: 1-01-345929/11-6 од 21.10.2011. године са Одобрењем за међународно повезивање, дописима БИА број: 1-013459-29/11-2 од 27.09.2011. године и Министарству одбране број: 1-01-3459-29/11-3 од 27.09.2011.
године, као и одговор БИА број: 02-22290 од 13.10.2011. године и Министарства одбране - Војна
пошта број 2722, Инт. бр. 156-116 од 17.10.2011. године;
- Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „Bulgarian Telecomunications Company“ AD из Републике
Бугарске, број: 1-01-3459-31/11-6 од 21.10.2011. године са Одобрењем за међународно повезивање
- Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „Pantel Intemational Hungary" из Републике Мађарске,
број: 1-01-3459-32/11-5 од 30.09.2011. године са Одобрењем за међународно повезивање;
- Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „МОБИЛТЕЛ" из Републике Бугарске, број: 1-01-345911/11-7 од 01.08.2011. године са Одобрењем за међународно повезивање, дописима БИА број: 1-013459-11/11 од 01.07.2011.године и Министарству одбране број: 1-01-3459-11/11 од
01.07.2011.године, као и одговор БИА број: 02-16624 од 22.07.2011. године и Министарства одбране
- Војна пошта број 2722, Инт. бр. 156-63 од 19.07.2011. године;
- Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „One Telecommunications Services" d.o.o. из Републике
Македоније, број: 1-01-3459-16/11-6 од 01.08.2011. године са Одобрењем за међународно
повезивање;
- Одлука о међународном повезивању јавне телекомуникационе мреже „Nuba Invest“ са
телекомуникационом мрежом компаније „Hrvatski Тelekom" d.d. из Републике Хрватске, број: 1-013459-11/11-5 од 01.08.2011. године са Одобрењем за међународно повезивање;
- Картица конта 122111 потраживања од купца „Targo Telekom“ (раније „Nuba Invest“ ДОО из
Београда) за период од 1.1.2010. године до 31.12.2010. године са изводима број: 252, 250 и 198 и
документација Агенције о висини накнаде трошкова за издавање техничке дозволе -сертификата у
фотокопији;
- Картица конта 122111 потраживања од купца „Targo Telekom“ (раније „Nuba Invest“ ДОО из
Београда) за период од 01.01.2011. године до 31.12.2011. године са изводима број: 14, 53, 103, 128,
159 и 251 и документација Агенције о висини накнаде трошкова за издавање техничке дозволе сертификата у фотокопији;
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- Картица конта 122111 иотраживања од купца „Targo Telekom“ (раније „Nuba Invest“ ДОО из
Београда) за период од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године са изводима број: 193, 162, 36, 64,
120 и 160 и документација Агенције о висини накнаде трошкова за издавање техничке дозволе сертификата у фотокопији;
- Фотокопија Пријаве за добијање одобрења за мрежу предузећа „INVEST INŽINJERING"
ДООви Сад и фотокопија Одобрења за мрежу које је издала Агенција, под бројем: 1800-3/1 од
08.05.2009. године напред наведеном правном лицу;
- Фотокопија Пријаве за добијање одобрења за мрежу предузећа „SERBIA BROADBAND SRPSKE KABLOVSKE MREŽE“ ДОО из Београда и фотокопија Одобрења за мрежу које је издала
Агенција, под бројем: 1800-1/1 од 26.12.2008.године напред наведеном правном лицу;
- Фотокопија Пријаве за добијање одобрења за мрежу предузећа „KDC TEL-STAR МАЈА
KRSTIĆ PREDUZETNIK“ из Прокупља и фотокопија Одобрења за мрежу под бројем: 1600-32/1 од
15.06.2010. године
- Списак телекомуникационих услуга оператора „Nuba Invest“ ДОО Београд од 13.10.2011.
године (оргинал);
- Leter of intention regarding intemational interconnection „Nuba Invest“ ДОО број: 1315/11 од
28.09.2011. године (оргинал);
- Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга (оргинал);
- Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Univerzalnim
telekomunikacijama“ од стране „Nuba Invest“ ДОО;
- Захтев Агенције Министарству одбране број 1-01-345-23/11-2 од 18.10.2011. за давање
мишљења о повезивању „Nuba Invest“ ДОО са „Univerzalnim telekomunikacijama“ из Хрватске;
- Захтев за међународно повезивање број 01-3459-31/11 од 26.08.2011. године (оргинал);
- Допуна захтева за међународно повезивање од 22.09.2011. године (оргинал) ;
- Leter of intention regarding international interconnection „Nuba Invest“ ДОО број 253/11 од
24.03.2011. године (оргинал);
- Списак телекомуникационих услуга оператора „Nuba Invest“ ДОО Београд од 26.08.2011.
године (оргинал);
- Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга (оргинал) ;
- Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Odašiljači i veze“ од стране
„Nuba Invest“ ДОО;
- Захтев за међународно повезивање број 01-3459-28/11 од 26.08.2011. године (оргинал);
- Допуна захтева за међународно повезивање од 22.09.2011. године (оргинал) ;
- Leter of intention regarding international interconnection „Nuba Invest“ ДОО број 1024/11 од
08.08.2011. године (оргинал);
- Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга од 26.08.2011. године (оргинал) ;
- Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Neotel“ од стране „Nuba Invest“
ДОО;
- Захтев за међународно повезивање број 01-3459-31/11 од 26.8.2011. године (оргинал);
- Допуна захтева за међународно повезивање од 22.9.2011. године (оргинал);
- Leter of intention regarding international interconnection „Nuba Invest“ ДОО број 253/11 од
24.3.2011. године (оргинал);
- Списак телекомуникационих услуга опeртаора „Nuba Invest“ ДОО Београд од 26.8.2011.
године (оргинал);
- Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга (оргинал) ;
Попуњен
образац
одобрења
за
међународно
повезивање
са
„Bulgarian
Telecommunication Company“ од стране „Nuba Invest“ ДОО;
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- Захтев за међународно повезивање број 01-3459-30/11 од 26.08.2011. године (оргинал);
- Leter of intention regarding intemational interconnection „Nuba Invest“ ДОО број 1137/11 од
24.08.2011. године (оргинал);
- Списак телекомуникационих услуга опертаора „Nuba Invest“ ДОО Београд од 26.08.2011.
године (оргинал);
- Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга (оргинал) ;
- Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Pantel Intemational“ од стране
„Nuba Invest“ ДОО заведен од 26.08.2011. заведен у Агенцији под бројем 1-01-3459-32/11;
- Захтев за међународно повезивање број l-3459-11/11 од 23.03.2011. године (оргинал);
- Допуна захтева за међународно повезивање од 04.07.2011. по бројем 01-3459-16/11-3
(оргинал);
- Допуна захтева за међународно повезивање број 01-3459-11/11-1 од 30.06.2011. године
(копија);
- Leter of intention regarding intemational interconnection од 20.10.2010 (копија);
- Потврда о упису података у евиденцију оператора број 1-01-3491-391/11-1 од 24.06.2011.
(копија);
- Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга (оргинал);
- Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Мобилтел“ од стране „Nuba
Invest“ ДОО;
- Допуна захтева за међународно повезивање број 01-3459-11/11-1 од 30.06.2011. године
(копија);
- Leter of intention regarding intemational interconnection „Nuba Invest“ ДОО број 707/11 од
17.06.2011. године (копија);
- Списак телекомуникационих услуга оперaтора „Nuba Invest“ ДОО Београд од 26.08.2011.
године (оргинал);
- Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга од 26.08.2011. године (оргинал);
- Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „One Telecom“ од стране „Nuba
Invest“ ДОО;
- Захтев за међународно повезивање број 01-3459-11/11 од 23.03.2011. године (оргинал);
- Захтев за међународно повезивање број 01-3459-16/11 од 17.06.2011. године (оргинал);
- Изјава „Nuba Invest“ ДОО да ће обезбедити одговарајуће техничке и организационе мере
како би обезбедили поверљивост и безбедност својих услуга од 17.06.2011. године (оргинал);
- Уговор о изградњи оптичке кабловске интерконекције број 03-2010, број „Nuba Invest“ ДОО
938/10 од 11.11.2010. године (копија);
- Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Хрватским телекомом“ од
стране „Nuba Invest“ ДОО;
- Одлука о међународном повезивању Нуба инвест са „Мађарским телекомом“ број 1-013459-30/11-5 од 30.09.2011. са одобрењем за међународно повезивање (оригинали);
- Сагласност Министарства одбране - ВП 2722, ИНТ бр. 156-100 од 15.09.2011. да „Nuba
Invest“ ДОО може да се повеже са „Мађарским телекомом“ ;
- Дописи Агенције Безбедносно информативној агенцији и Министарству одбране број 1-013459-30/11-1 и 1-01-3459-30/11-2 од 02.09.2011.;
- Одговор Безбедносно информативне агенције број 02-2836 од 23.09.2011. о повезивању
„Nuba Invest“ ДОО са „Мађарским телекомом“;
- Попуњен образац одобрења за међународно повезивање са „Мађарским телекомом“ од
стране „Nuba Invest“ ДОО;
- Изјава „Nuba Invest“ ДОО која се односи на обезбеђивање техничких и организационих
мера;
112

- Закључак Агенције број 1-03-3458-33/11-1 од 03.03.2011. године којим се одбацује захтев
„Nuba Invest“ ДОО за обављање техничког прегледа на изградњи оптичке метро мреже у Београду
(копија);
- Два примерка копије списка услуга које ће пружати „Nuba Invest“ ДОО без броја и печата;
- Мишљење Агенције број 1-Каб-34904-4/12-1 од 13.09.2012. године.
Предузеће ЈП "Путеви Србије" послује на основу Одлуке Владе Републике Србије 05
број:023-8228/05 од 22.12.2005. године, са задатком да управља државним путевима првог и другог
реда. У надлежности овог јавног предузећа је вршење инвеститорске функције на изградњи и
реконструкцији државног пута, организовање и обављање стручних послова на изградњи,
реконструкцији, одржавању и заштити државног пута, уступање радова на изградњи и одржавању,
као и организовање стручног надзора.
Поред наведених овлашћења, сходно члану 14. Закона о јавним путевима ЈП“Путеви
Србије“ као управљач државних путева првог и другог реда је овлашћено и за давање саобраћајно
техничких услова и сагласности за изградњу телекомуникационе мреже у заштитном појасу јавног
пута, по ком основу се од инвеститора наплаћује једнократна накнада за постављање
инфраструктурних објеката сходно члану 17. истог закона.
На основу пословне документације ЈП“Путеви Србије“ и „Нуба инвест“ ДОО Београд,
утврђено је да је у периоду од 25.11.2009.године до 30.09.2010.године донето 8 решења на основу
којих се даје сагласност инвеститору ДОО“Нуба инвест“ Београд за постављање оптичког кабла на
државним путевима првог реда и то на релацијама: Батровци-Аеродром Београд,Аеродром БеоградБеоград Аутокоманда, Хоргош-Батајница, Ниш-Димитровград, Бубањ Поток-Граница БЈР
Македонија, Батајница-Петља Нови Сад, Београд-Панчево-Вршац-Ватин,Петља АутокомандаБубањ Поток.На основу наведених решења,сачињено је 8 уговора и рачуна на основу којих је
инвеститор Нуба инвест ДОО у периоду од 26.11.2009 до 05.10.2010.године извршио плаћања
према ЈП „Путеви Србије“ по основу издатих сагласности у укупном износу од 253.085.104,00
динара.У поступку провера изузета је оригинална документација која се односи на саобраћајнотехничке услове и сагласност ЈП“Путеви Србије“ за постављање оптичког кабла на деоници
Батровци-Аеродром Београд,као и решења-сагласности,Уговори и рачуни који се односе на
изградњу телекомуникационе инфраструктуре-оптички каблови, на свим напред наведеним
локацијама.
Магистрални пут Е-70,деоница Батровци-Аеродром Београд
Увидом у предмет ЈП“Путеви Србије“ број 344-3021 од 07.09.2009.године,са описом на
омоту списа-Министарство животне средине,захтев за издавање Акта о урбанистичким условима за
изградњу телекомуникационе оптичке мреже у РС(обрађивач сведок Данијела Гојић-извршилац у
Сектору за пројектовање,стратегију и развој),утврђено је да је окр. Небојша Јањић-помоћник
министра у Министарству животне средине и просторног планирања,упутио службени допис
ЈП“Путеви Србије“ број 350-01-00735/2009-07 од 03.07.2009.године,у којем се наводи да је „Нуба
инвест“ДОО Београд поднела захтев Министарству од 03.07.2009.године за издавање Акта о
урбанистичким условима за изградњу телекомуникационе оптичке мреже у Републици Србији на
напред наведеним локацијама. Како је сходно члану 169.став 3. Закона о планирању и
изградњи(сл.гласник РС број 47/03 и 34/06) који је важио до 11.09.2009.године,Министарство
овлашћено да по службеној дужности прибавља услове за постављање телекомуникационе оптичке
мреже,с обзиром да издаје одобрење за изградњу телекомуникационих објеката сходно члану
169.став 3. истог закона,то је предметним актом затражено од ЈП“Путеви Србије“ да о трошку
инвеститора „Нуба инвест“ДОО достави саобраћајно –техничке услове за потребе израде Акта о
урбанистичким условима,који је у надлежности Министарства.
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Поступајући по захтеву Министарства број 350-01-00735/2009-07 од 03.07.2009.године,
обрађивач предмета сведок Данијела Гојић је припремила текст дописа ЈП“Путеви Србије“ број
344-3021/09-1 од 14.07.2009.године,који је потписао сведок Дарко Пешић-директор Сектора за
одржавање државних путева првог и другог реда, којим се обавештава Министарство да је захтев за
издавање саобраћајно-техничких услова за постављање телекомуникационе оптичке мреже поред и
испод државних путева првог реда на деоницама Батровци-Аеродром Београд,Аеродром БеоградБеоград Аутокоманда, Хоргош-Батајница, Ниш-Димитровград, Бубањ Поток-Граница БЈР
Македонија, Батајница-Петља Нови Сад, Београд-Панчево-Вршац-Ватин,Петља АутокомандаБубањ Поток, потребно допунити следећом документацијом:
-доказ о испуњености услова из члана 4.тачка 50 и члана 32.став 1. закона о
телекомуникацијама, односно доказ да инвеститор „Нуба инвест“ ДОО поседује лиценцу-дозволу
коју у поступку јавног надметања издаје Републичка агенција за телекомуникације за изградњу,
поседовање или експлоатацију јавне телекомуникационе мреже
-копија плана и извод из земљишњих књига или поседовних листова за катастарске парцеле
предметних државних путева на којима се планира постављање предметних инсталација
-Мишљење стручних служби Предузећа за путеве и надлежног надзорног органа ЈП“Путеви
Србије“ о могућности постављања предметних инсталација поред и испод наведених државних
путева
-попречне профиле пута треба геодетски снимити,нанети границе ивица земљишног појаса
које су пренете са прописане катастарске-геодетске подлоге,као и положај инсталација у односу на
пут
-у захтеву за издавање саобраћајно-техничких услова неопходно је да се надлежно
Министарство изјасни о планском основу за издавање Акта о урбанистичким условима,као и о
усаглашености планиране трасе инсталација са просторним плановима инфраструктурних коридора
аутопутева
Даље је утврђено да је инвеститор „Нуба инвест“ ДОО проследио допуну захтева
ЈП“Путеви Србије“ број бб од 22.07.2009.године,за издавање саобраћајно техничких услова на
наведеним локацијама,по ком основу је сведок Данијела Гојић-обрађивач предмета припремила
текст одговора број 344-3021/09-3 од 28.07.2009.године који је потписао сведок Дарко Пешићдиректор Сектора за одржавање државних путева првог и другог реда,у којем се наводи да предмет
није допуњен у складу са дописом ЈП“Путеви Србије“ број 344-3021/09-1 од 14.07.2009.године,због
чега није могуће издати адекватне саобраћајно-техничке услове за постављање телекомуникационе
оптичке мреже.
Иако након тога инвеститор „Нуба инвест“ДОО није допунио захтев траженим подацима
и документацијом,обрађивач предмета сведок Данијела Гојић је припремила текст саобраћајно
техничких услова број 344-3021/09-3 од 18.09.2009.године,потписан од стране окр. Зорана
Дробњака-генералног директора ЈП“Путеви Србије“,којим се инвеститору издају услови за
изградњу оптичког кабла на релацији Батровци-Аеродром Београд,стационажа од 468+862 км до
566+120 км.
Из предмета ЈП“Путеви Србије“ број 344-4907 од 07.09.2009.године,са описом на омоту
списа-Министарство животне средине, захтев за издавање коначне сагласности за изградњу
оптичког кабла на релацији Батровци-Аеродром Београд (обрађивач Данијела Гојић-извршилац у
Сектору за пројектовање,стратегију и развој),утврђено је да је Министар окр. Оливер Дулић на
меморандуму Министарства животне средине и просторног планирања потписао допис број
сл./2009 од 29.10.2009.године,у прилогу којег ЈП“Путеви Србије“ доставља захтев инвеститора
„Нуба инвест“ДОО са пратећом документацијом,са молбом да се у што краћем временско року изда
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коначна сагласност за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на релацији БатровциАеродром Београд.
Поступајући по овом захтеву, сведок Данијела Гојић-обрађивач предмета је сачинила
текст дописа број 344-4907/09-01 од 05.11.2009.године, потписан од стране сведока Дарка
Пешића,којим се инвеститор „Нуба инвест“ДОО обавештава да је након увида у приложену
документацију стручна служба утврдила да је захтев непотпун и некомплетан због следећих
разлога:
-Захтев за издавање сагласности за постављање предметних инсталација подноси инвеститор
са приложеним матичним бројем правног лица,Пиб-ом,тачним називом и адресом
инвеститора,текућим рачуном и подацима о овлашћеном лицу инвеститора
-недостаје решење о регистрацији предузећа „Нуба инвест“ДОО
-предметне инсталације нису постављене на целој траси на потребној удаљености у складу са
издатим условима ЈП“Путеви Србије“
-на попречним профилима нису уцртани сви елементи пута,граница и број катастарских
парцела,растојање инсталација у односу на насип пута,графички прилог попречних профила мора
бити оверен од стране одговорног пројектанта
-у идејном пројекту морају бити садржани и услови осталих надлежних предузећа за
постављање предметних инсталација
-недостаје извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости и Идејног пројекта
на основу члана 111. и 131. Закона о планирању и изградњи
-Идејни пројекат мора бити оверен од стране Ревизионе комисије за стручну контролу
техничке документације
-Недостаје Главни пројекат са извештајем о извршеној техничкој контроли
-недостаје копија извода из катастра подземних инсталација(синхрон план),који се прилаже
при добијању локацијске дозволе издате од стране Министарства животне средине и просторног
планирања
-недостаје извод из земљишњих књига или поседовних листова за катастарске парцеле
предметног државног пута на којем се планира постављање инсталација
-недостаје доказ о испуњености услова из члана 4. тачка 50 и члана 32. став 1 и члана 33.
Закона о телекомуникацијама,односно доказ да правно лице које жели да изгради оптичку
телекомуникациону мрежу поседује дозволу-лиценцу надлежног државног органа,чиме стиче право
да поднесе захтев за добијање сагласности за изградњу у заштитном путном појасу
Даље је утврђено да је 10.11.2009.године и 19.11.2009.године инвеститор „Нуба инвест“
ДОО допунио захтев за издавање коначне сагласности за изградњу оптичке телекомуникационе
мреже на релацији Батровци-Аеродром Београд,након чега је сведок Данијела Гојић-обрађивач
предмета припремила текст дописа број 344-3021/09-7 од 24.11.2009.године, потписан од стране
сведока Дарка Пешића, којим се инвеститор обавештава да још увек нису отклоњене следеће
мањкавости у захтеву:
-предметне инсталације нису постављене на целој траси на потребној удаљености у складу са
издатим условима ЈП“Путеви Србије“
-у идејном пројекту морају бити садржани и услови осталих надлежних предузећа за
постављање предметних инсталација
-извод из земљишњих књига или поседовних листова за катастарске парцеле предметног
државног пута на којем се планира постављање инсталација
-доказ о испуњености услова из члана 4. тачка 50 и члана 32. став 1 и члана 33. Закона о
телекомуникацијама,односно доказ да правно лице које жели да изгради оптичку
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телекомуникациону мрежу поседује дозволу-лиценцу надлежног државног органа, чиме стиче
право да поднесе захтев за добијање сагласности за изградњу у заштитнон путном појасу
Поводом мањкавости захтева везано за постављање инсталација на удаљености већој од
издатих саобраћајно-техничких услова ,Растко Томажич-директор „Нуба инвест“ДОО је сачинио
службени допис дел.број 095/09 од 09.11.2009.године,у којем се објашњава да саобраћајно технички
услови нису испоштовани само на местима на којима то није било могуће,с обзиром да би на тим
местима инсталација била постављена у парцелама које су у приватном власништву.
Такође је утврђено да је поводом недостатака захтева у делу који се односи на достављање
извода из земљишњих књига или поседовних листова за катастарске парцеле предметног државног
пута на којем се планира постављање инсталација, окр. Оливер Дулић потписао пропратни акт
Министарства животне средине и просторног планирања број сл./2009 од 13.11.2009.године, у
прилогу којег се налази мишљење Министарства по овом питању број 350-01-01095/2009-07 од
13.11.2009.године, потписано од стране окр. Небојше Јањића - помоћника министра. Предметно
мишљење се заснива на чињеници да се оптичка телекомуникациона мрежа гради на парцелама
које се воде као јавно добро - путеви који су у својини Републике Србије, корисник ЈП“Путеви
Србије“, па због тога Министарство сматра да није неопходно да инвеститор прибавља поседовне
листове и Листове непокретности за парцеле чији је корисник јавно предузеће које управља
државним путевима. Овом приликом Министарство обавештава ЈП “Путеви Србије“ да је на основу
захтева инвеститора „Нуба инвест“ ДОО од 16.10.2009.године, издата локацијска дозвола у складу
да просторним планом подручја инфраструктурног коридора Граница Хрватске Београд(Сл.гласник број 69/03).
Службени акт Министарства животне средине и просторног планирања број сл./2009 од
13.11.2009. године, гласи на ЈП „Путеви Србије“ – за генералног директора окр. Зорана Дробњака, а
да није заведен и није добио деловодни број примаоца акта, нити у писарници ЈП „Путеви Србије“,
где се води електронска књига улазне и излазне поште, и да се претраге могу вршити по броју
предмета, по пошиљаоцу поште и по датумима пријема. Наведене евиденције садрже следеће
податке: предмет, број предмета, датум, врста предмета, подносилац захтева, датум решавања и
напомена у којој је кратак садржај акта и службено лице које је акт запримило. Вршећи претрагу по
броју предмета сл./2009 од 13.11.2009. године, као и по пошиљаоцу – Министарство животне
средине и просторног планирања, утврђено је да предметни акт који је потписао министар окр.
Оливер Дулић није службеном поштом прослеђен ЈП „Путеви Србије“, нити је заведен у писарници
овог јавног предузећа, из чега проистиче да је уручен лично.
Иако инвеститор „Нуба инвест“ДОО није отклонио наведене мањкавости у захтеву за
добијање коначне сагласности за постављање оптичког кабла на релацији Батровац-Аеродром
Београд, ЈП“Путеви Србије“ је донело решење по овом питању.На основу решења ЈП“Путеви
Србије“ број 344-4907/09-6 од 25.11.2009.године,које је потписао генерални директор окр. Зоран
Дробњак, дата је сагласност инвеститору „Нуба инвест“ДОО за постављање оптичког кабла на
релацији Батровци-Аеродром Београд,стационажа од 468+862 км до 566+120км.У решењу су
таксативно наведене обавезе које инвеститор треба да испуни,а у образложењу је наведено да је
Министарство животне средине и просторног планирања-Кабинет министра,на основу дописа број
сл./2009 од 29.10.2009.године,поднело захтев у име инвеститора „Нуба инвест“ДОО за издавање
решења о сагласности за постављање оптичког кабла на наведеној локацији.У прилогу захтева
достављен је Идејни пројекат за изградњу телекомуникационе оптичке мреже број 32/09 из
Септембра 2009.године,Локацијска дозвола за постављање оптичког кабла(издата од стране
Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01095/2009-07 од
16.10.2009.године),Извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости и Идејног
пројекта(издат од стране Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01116

01269/2009-07 од 17.11.2009.године) и Студија оправданости Идејног пројекта за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже из Новембра 2009.године (урађена од стране Телефонија АД
Београд).
На основу предметног решења, сачињен је Уговор број 344-4907/09-8 од 25.11.2009.године
и Рачун за плаћање накнаде за путеве број 344-4907/09-5 од 25.11.2009.године(оба потписана од
стране Зорана Дробњака-генералног директора ЈП“Путеви Србије“),чиме је инвеститор „Нуба
инвест“ДОО преузео обавезу да уплати једнократну накнаду по овом основу у износу од
28.038.024,00 динара. Подзаконским актима који регулишу ову област да је инвеститор у обавези да
изврши уплату једнократне накнаде пре добијања решења-сагласности, то је утврђено да је уплата
инвеститора у износу од 28.038.024,00 динара извршена дана 26.11.2009.године, односно један дан
након добијања решења-сагласности број 344-4907/09-6 од 25.11.2009.године.
Приликом изузимања документације у ЈП ''Путеви Србије'' одузет је комплетан предмет
поводом издавања услова инвеститору ''Нуба инвест'' ДОО Београд, као и предмет за давање
сагласности за изградњу оптичке телекомуникационе мреже на деоници Батровци - Аеродром
Београд,а што је таксативно наведено у потврди о привремено одузетим предметима број 30/12 од
07.05.2012.године.
Накнадно дана 25.09.2012. године МУП-у УКП-у сведок Данијела Гојић – обрађивач
предмета, доставила је и следећу документацију која би требало да буде саставни део напред
наведених предмета, и то:
-Прегледна карта и званичне катастарске подлоге за деоницу Батровци – Аеродром Београд, а
што се налази у прилогу пропратног акта Министарства животне средине и просторног планирања
бр. сл/2009 од 03.09.2009. године, који је потписао министар Оливер Дулић,
- Студија оправданости идејног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на
деоници Батровци – Аеродром Београд из новембра 2009. године,
- Копије планова дуж трасе оптичког кабла на деоници Батровци – Аеродром Београд урађене
у размери 1:2500 од стране ''Телефоније'' ДОО Београд,
- Копија катастарског плана за деоницу Батровци - Аеродром Београд,
- Идејни пројекат телекомуникационе оптичке мреже на деоници Батровци - Аеродром
Београд.
Увидом у прегледне карте и званичне катастарске подлоге за наведену деоницу утврђује се
да су израђене од стране предузећа ''Геоурб гроуп'' ДОО Београд, а да је у пропратном акту
Министарства који је потписао министар окр. Оливер Дулић наведено да се ЈП ''Путеви Србије''
доставља предметна документација са молбом да се у што краћем временском року издају
саобраћајни услови инвеститору ''Нуба инвест'' ДОО у циљу окончања поступка издавања акта о
урбанистичким условима(према одредбама старог закона).
Студија оправданости идејног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на
деоници Батровци - Аеродром Београд је оверена службеним печатом Министарства животне
средине и просторног планирања, а на основу извештаја Ревизионе комисије за стручну контролу
техничке документације број 350-01-01426/2009-07 од 29.12.2009. године.
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Копије планова дуж трасе оптичког кабла на деоници Батровци - Аеродром Београд урађене
у размери 1:2500, представљају извод из идејног пројекта телекомуникационе оптичке мреже на
деоници Батровци - Аеродром Београд, оверене од стране одговорног пројектанта Радета Секулића,
а израђене су за потребе инвеститора ''Нуба инвест'' ДОО.
Увидом у копију катастарског плана за деоницу Батровци - Аеродром Београд утврђује се
да је на захтев ''Геоурб гроуп'' ДОО Београд, Служба за катастар непокретности Сремска
Митровица издала потврду број 953-1/2009-961 од 30.09.2009. године, уз коју се издају копије
планова подземних инсталација у дигиталном облику са стањем на дан 30.09.2009. године за појас
ауто-пута Београд – Загреб који пролази преко катастарске општине Сремска Митровица. Такође се
утврђује да се у предмету налазе и копије катастарских планова за општину Шид, општину Рума,
општину Пећинци, општину Стара Пазова, општину Сурчин и општину Земун.
Увидом у идејни пројекат телекомуникационе оптичке мреже на деоници Батровци Аеродром Београд, утврђује се да је израђен од стране ''Телефонија'' ДОО Београд број 32/09 из
септембра 2009. године, као и да је оверен печатом Министарства животне средине и просторног
планирања на основу извештаја Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације
бр. 350-01-01269/2009-07 од 17.11.2009. године.На идејном пројекту је такође стављена и клаузула
да је издато решење о сагласности ЈП ''Путеви Србије'' бр. 344-4907/09-6 од 25.11.2009. године. На
основу података из текстуалног дела идејног пројекта утврђује се да свеска I садржи општу
документацију, пројектни задатак, сагласности, техничко решење за прорачуне, опис радова на
полагању кабла, монтажне радове, опис организације рада, прилог о безбедности и здрављу на раду,
предмер и предрачун радова и графичку документацију, док свеска II садржи попречне профиле.
Имајући у виду чињеницу да су услови јавних предузећа и услови јавно-комуналних предузећа са
територија општина и градова кроз које пролази траса оптичког кабла на деоници Батровци Аеродром Београд неопходни за добијање локацијске дозволе (које Министарство прибавља по
службеној дужности), као и чињеницу да треба да буду саставни део идејног пројекта који оверава
Министарство и на који сагласност дају ЈП ''Путеви Србије'', увидом у део предметног идејног
пројекта који се односи на сагласности, којом приликом се утврђује да нису прибављене потребне
сагласности - услови, с обзиром да идејни пројекат садржи само решење о локацијској дозволи број
350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009. године, у којој је под посебним условима наведено да изградња
оптичког кабла на деоници Батровци - Аеродром Београд мора бити усаглашена са условима ЈП
''Путеви Србије'' бр. 344-3021/09-5 од 18.09.2009. године.
Увидом у услове ЈП ''Путеви Србије'' број 344-3021/09-5 од 18.09.2009. године утврђено је
да се издају искључиво у сврху израде акта о урбанистичким условима (према одредбама старог
Закона о планирању и изградњи), односно локацијске дозволе (према одредбама новог Закона о
планирању и изградњи), као и за потребе израде идејног пројекта за постављање оптичких
инсталација на деоници Батровци - Аеродром Београд. Такође је наведено да се предметне
инсталације могу планирати и пројектовати поред и испод предметног државног пута првог реда М1 (Е-70), уз испуњење општих услова, од којих је са аспекта предметних провера најважније да се
траса предметних инсталација мора пројектно усагласити са постојећим инсталацијама, по ком
основу је потребно прибавити услове и осталих јавно комуналних предузећа, као и јавних
предузећа ''Србија гас'', ''Телеком Србија'', ''Електровојводина'' и других, као и услове Војске Р.
Србије.
На основу података из извештаја Ревизионе комисије за стручну контролу техничке
документације бр. 350-01-01269/2009-07 од 17.09.2009. године, који је у својству председника
Ревизионе комисије потписао окр. Небојша Јањић као помоћник министра у Министарству животне
средине и просторног планирања и државни секретар Владимир Јовановић, утврђено је да је
комисија прихватила и оверила техничку документацију (идејни пројекат), која је према налазу
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комисије усаглашена са условима датим у решењу о локацијској дозволи бр. 350-01-01095/2009-07
од 16.10.2009. године, након чега се може приступити изради главног пројекта. Поводом
сачињавања предметног извештаја о извршеној стручној контроли, комисија је извршила увид и
преглед студије оправданости идејног пројекта, као и преглед идејног пројекта за изградњу оптичке
телекомуникационе мреже на деоници Батровци - Аеродром Београд, окр. Небојша Јањић иако је
имао сазнање да инвеститор ''Нуба инвест'' ДОО Београд није прибавила услове јавно комуналних
предузећа градова и општина кроз које пролази траса предметног оптичког кабла, као и услове
осталих јавних предузећа који су наведени у условима ЈП ''Путеви Србије'' број 344-3021/09-5 од
18.09.2009. године а који су саставни део локацијске дозволе бр. 350-01-01095/2009-07 од
16.10.2009. године.
Такође по овом основу утврђено је да је министар окр. Оливер Дулић донео решење бр.
119-01-00135/2009-07 од 29.06.2009. год., о образовању Ревизионе комисије за стручну контролу
техничке документације за објекте из члана 89. став 4. тачка 11. Закона о планирању и изградњи. За
председника Комисије је именован окр. Небојша Јањић – дипл. инжењер архитектуре, за заменика
је именован Бојан Ђурић – дипл. правник, а за чланове 17 лица различите квалификационе
структуре који се као известиоци стручне Комисије ангажују у зависности од врсте објекта који је
предмет стручне контроле техничке документације. У овом предмету стручну контролу техничке
документације – Идејни пројекат за изградњу телекомуникационе мреже на деоници Батровци –
Аеродром Београд је извршио пок. проф. др. Слободан Лазовић – дипл. електроинжењер, по ком
основу је сачинио и завршни извештај од 10.11.2009. године, у којем је констатовано да се Идејни
пројекат може прихватити без примедби, иако не садржи услове јавно комуналних предузећа
општина и градова преко чије територије прелази траса оптичког кабла, као и услове јавних
предузећа.
Други известилац Стручне комисије је сведок Дарко Павловић – дипл. економиста који је
донео закључак да је Студија оправданости изградње телекомуникационе оптичке мреже на
наведеној деоници урађена по Правилнику о садржини, обиму и начину израде претходне студије
оправданости и Студије оправданости за изградњу објеката, односно да се Студија оправданости
прихвата. Даље је утврђено да је на 12. седници Ревизионе комисије за стручну контролу техничке
документације сачињен записник од 16.11.2009. године, у којем је под тачком 2. тачка 1. на основу
излагања известиоца пок. проф. др. Слободана Лазовића – дипл.електроинжењер и сведока Дарка
Павловића – дипл.ецц,гласањем усвојен предметни Идејни пројекат инвеститора ''Нуба инвест''
ДОО Београд, након чега је сачињен извештај о извршеној стручној контроли Студије
оправданости и идејног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на деоници
Батровци – Београд, број 350-01-01269/2009-7 од 17.11.2009. године, који су потписали председник
Ревизионе комисије окр. Небојша Јањић и државни секретар Владимир Јовановић.
Утврђено је да је окр. Оливер Дулић као министар упутио службени допис према ЈП
„Путеви Србије“ број службено од 17.06.2010. године, у којем обавештава ово јавно предузеће да је
због великог броја захтева за издавање локацијских дозвола за изградњу оптичких каблова дуж
државних путева првог и другог реда на територији Републике Србије, а ради бржег и ефикаснијег
поступка, сврсисходно да у наредном периоду инвеститори не достављају копије планова и изводе
из земљишних књига, односно поседовне листове за катастарске парцеле на којима се налазе путни
правци из надлежности ЈП Путеви Србије, и кроз које се постављају предметне инсталације
оптичких каблова, из разлога што се поменутни путни правци воде као јавно добро – својина
Републике Србије на којима се ЈП Путеви Србије воде као корисник земљишта у државној својини.
Како је на основу члана 54. став 8. Закона о планирању и изградњи Министарство животне средине
и просторног планирања овлашћено да по службеној дужности прибавља услове јавних предузећа и
јавно комуналних предузећа на територији општина, односно градова кроз које пролази предметна
траса оптичког кабла, а поводом израде техничке документације о трошку инвеститора, то уз овај
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допис од 17.06.2010. године Министарство животне средине и просторног планирања доставља
захтеве свих заинтересованих инвеститора за издавање услова потребних за израду техничке
документације, који су неопходни за добијање локацијске дозволе у Министарству.
Имајући у виду да је окр. Оливер Дулић као министар, потписао пропратни акт број
сл./2009 од 13.11.2009. године, у прилогу којег се налази мишљење Министарства број 350-0101095/2009-07 од 13.11.2009. године, потписано од стране окр. Небојше Јањића - помоћника
министра, којим се ургира и сугерише да инвеститор Нуба Инвест ДОО Београд не треба да
прибавља копије планова и изводе из земљишних књига, односно поседовне листове за катастарске
парцеле на којима се налазе путни правци из надлежности ЈП „Путеви Србије“, као и чињеницу да
је за све остале инвеститоре проследио исти акт према ЈП Путеви Србије тек 17.06.2010. године, то
проистиче да је на описани начин фаворизовао инвеститора Нуба Инвест ДОО Београд и омогућио
му да прибави све локацијске дозволе и готово све грађевинске дозволе за изградњу оптичке
телекомуникационе мреже на територији Републике Србије дуж државних путева првог и другог
реда, а да остали инвеститори нису били у могућности ни да прибаве услове ЈП „Путеви Србије“ по
овом основу, с обзиром да су се сви захтеви осталих инвеститора за добијање локацијских дозвола
до 17.06.2010. године, налазили у Министарству животне средине и просторног планирања, које је
по службеној дужности по пријему захтева за локацијску дозволу тражило услове ЈП „Путеви
Србије“, које је до 17.06.2010.године редовно слало обавештења министарству о документацији
коју треба да прибаве инвеститори за потребе добијања услова,уз обавезно достављање извода из
поседовних листова и листова напокретности за катастарске парцеле преко којих пролази траса
оптичког кабла дуж државних путева првог и другог реда.
Увидом у пословну документацију ЈП „Путеви Србије“ утврђују се законски и
подзаконски акти на основу којих ово јавно предузеће даје обавештења инвеститорима о потребној
документацији за издавање услова и коначне сагласности за изградњу линијских инфраструктурних
објеката. Тако је утврђено да ово јавно предузеће поседује обрасце - стандарде у електронском
облику који су унифицирани – јединствени за све инвеститоре позивајући се на одредбе члана 14.
став 1. тачка 2. и 3. Закона о јавним путевима и члана 54. Закона о планирању и изградњи. С
обзиром да у наведеним законским одредбама није таксативно наведено шта је потребно од
документације приликом подношења захтева за добијање услова ЈП „Путеви Србије“, даље је
утврђено да по овом основу не постоје ни подзаконски акти – правилници, већ да се ради о
устаљеној законској пракси, на основу које се од инвеститора тражи да приликом подношења
захтева за услове достави следећу документацију:
-тачне податке о инвеститору;
-копије планова са унетим катастарским парцелама на којима се планира изградња
предметног објекта и катастарским парцелама које припадају државном путу;
-координате из државног координатног система темених тачака катастарске парцеле;
-изводи из поседовних листова или преписи листова непокретности за катастарске парцеле из
претходног става;
-ситуациона карта израђена на катастарско – топографској подлози;
-геодетски снимљени попречни профили пута са свим елементима пута и границама парцела
на којима се пут налази.
На основу наведених образаца утврђено је да је приликом подношења захтева за издавање
сагласности за изградњу линијских инфраструктурних објеката, инвеститор у обавези да приложи
следећу документацију:
-главни пројекат за изградњу урађен од стране привредног друштва које поседује лиценцу;
-извештај о извршеној техничкој контроли са лиценцом одговорног пројектанта;
-решење о локацијској дозволи;
-саобраћајно – техничке услове ЈП „Путеви Србије“
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Поводом чињенице да је инвеститор Нуба Инвест ДОО у рекордном року и по убрзаној
процедури прибављао локацијске и грађевинске дозволе за изградњу оптичке телекомуникационе
мреже на територији Републике Србије, упоређено је поступање према другим инвеститорима на
основу којег је утврђено да је овај инвеститор у временском распону од три до четири месеца од
подношења захтева за локацијске дозволе, добијао и грађевинске дозволе по овом основу, док
остали инвеститори СББ, Теленор, до 17.06.2010. године, нису могли ни да прибаве услове ЈП
„Путеви Србије“ као део потребне документације за издавање локацијске дозволе.
Деоница Батровци – Аеродром Београд
-захтев за добијање локацијске дозволе 23.09.2009. године-услови ЈП Путеви Србије 18.09.2009. године
-локацијска дозвола бр. 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009.г.
-сагласност ЈП Путеви Србије 25.11.2009. године
-грађевинска дозвола бр. 351-03-01631/2009-07 од 01.12.2009.г.
Деоница Аеродром Београд – Аутокоманда
-захтев за добијање локацијске дозволе 12.10.2009. године
-услови ЈП Путеви Србије 09.10.2009. године
-локацијска дозвола бр. 350-01-01185/2009-07 од 09.12.2009.г.
-сагласност ЈП Путеви Србије 13.01.2010. године
-грађевинска дозвола бр. 351-03-00045/2010-07 од 28.01.2010.г.
Деоница Хоргош – Батајница
- захтев за добијање локацијске дозволе 16.12.2009. године
-услови ЈП Путеви Србије 26.01.2010. године
-локацијска дозвола бр. 350-01-01416/2009-07 од 05.02.2010.г.
-сагласност ЈП Путеви Србије 22.03.2010. године
-грађевинска дозвола бр. 351-03-00401/2010-07 од 08.04.2010.г.
Деоница Бубањ поток – Прешево (граница са Македонијом)
- захтев за добијање локацијске дозволе 03.02.2010. године
-услови ЈП Путеви Србије 01.02.2010. године
-локацијска дозвола бр. 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010.г.
-сагласност ЈП Путеви Србије 01.06.2010. године
-грађевинска дозвола бр. 351-03-00726/2010-07 од 22.06.2010.г.
Деоница Ниш - Димитровград
- захтев за добијање локацијске дозволе 03.02.2010. године
-услови ЈП Путеви Србије 01.02.2010. године
-локацијска дозвола бр. 350-01-00122/2010-07 од 17.03.2010.г.
-сагласност ЈП Путеви Србије 01.06.2010. године
-грађевинска дозвола бр. 351-03-00764/2010-07 од 22.06.2010.г.
Увидом у статусну документацију коју је инвеститор „Нуба инвест“ ДОО накнадно
доставио ЈП “Путеви Србије“ у поступку прибављања коначне сагласности за изградњу оптичке
телекоминикационе мреже на релацији Батровци - Аеродром Београд, утврђено је да је ово правно
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лице основано 10.04.2009. године, са уписаним и уплаћеним новчаним капиталом оснивача „Nuba
savetovanje in investiranje“ DOO Ljubljana у износу од 3.000 еура. Претежна делатност „Нуба
инвест“ ДОО, МБ 20525134, ПИБ 106044736, ул. Цара Душана број 43, општина Стари Град,
Београд, је развој пројеката о некретнинама, а функцију директора и заступника обавља Расто
Томажич из Словеније, Којско, путна исправа број PB0105607 Slovenia. Платни промет се обавља
преко динарског рачуна број 170-300007880000-25 и девизног рачуна број 30007880320.
На основу решења Агенције за привредне регистре број БД 109432/2009 од
02.07.2009.године, уписана је промена података која се односи на промену адресе –седишта правног
лица „Нуба инвест“ДОО и то из ул.Цара Душана број 43 у ул.Булевар Михаила Пупина 6/XV
општина Нови Београд,као и промена пуног пословног имена,тако да се брише Нуба инвест
ДОО,ул.Цара Душана број 43,а уписује се Нуба инвест ДОО,ул. ул.Булевар Михаила Пупина 6/XV.
По основу решења Агенције за привредне регистре број БД 176408/2009 од
10.11.2009.године, уписана је промена претежне делатности овог привредног субјекта,тако да се
брише развој пројеката о некретнинама-шифра делатности 70110,а уписују се телекомуникацијешифра делатности 64200.
На основу наведених података из решења Агенције за привредне регистре, утврђено је да
је инвеститор „Нуба инвест“ДОО прибавио локацијску дозволу и саобраћајно-техничке услове за
изградњу оптичке телекомуникационе мреже на релацији Батровци-Аеродром Београд, пре него
што је био регистрован за обављање делатности у области телекомуникација, а што је констатовано
на основу решења Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0101095/2009-07 од 16.10.2009.године, и саобраћајно - техничких услова ЈП “Путеви Србије“ број
344-3021/09-3 од 18.09.2009.године.
Предметно решење – локацијска дозвола издата од стране Министарства животне средине
и просторног планирања је потписана од стране окр. Небојше Јањића - помоћника министра, а
грађевинска дозвола број 351-03-01631/2009-07 од 01.12.2009.године, је потписана од стране окр.
Оливера Дулића као министра. Саобраћајно - технички услови ЈП “Путеви Србије“ број 3443021/09-3 од 18.09.2009.године, су потписани од стране генералног директора, окр. Зорана
Дробњака.
Дана 04.10.2012.године адвокат предузећа „Нуба Инвест“д.о.о сведок Грбовић Радован из
Београда доставио је следећу документацију :
-Одговор на обавештење о почетку извођења радова на изради кабловске канализације и
удувавања оптичког кабла на траси Батровци ( граница са републиком Хрватском) – Београд (
аеродром) који је ЈП „Србијагас“ – РЈ Транспорта Нови Сад под бројем 02-03/236 од дана
17.02.2010.године проследила ТелеГроуп д.о.о. са седиштем у Београду везано за њихов допис број
631 од 21.01.2010.године поднет у име инвеститора Нуба Инвест д.о.о. са предметом – обавештење
о почетку извођења радова на изради кабловске канализације и удувавања оптичког кабла на траси
Батровци – Београд ( аеродром) . У свом одговору ЈП „Србијагас“ наводи да је потребно израдити
допуну пројекта са детаљима укрштања гасовода и оптичког кабла наводећи притом услове који се
морају испоштовати приликом израде пројекта полагања кабла , као и извођења самих радова . У
прилогу овог обавештења достављена је и копија ситуационог плана са уцртаним гасоводима .
-Сагласност ЈП „Железница Србије „ на главни пројекат за изградњу телекомуникационе
оптичке мреже за деоницу Батровци – Београд , коју је ЈП „Железница Србије“ – сектор за
стратегију и развој доставио Телегроуп д.о.о. дана 08.03.2010.године под бројем 102/10-200-516 а на
основу претходног њиховог захтева за издавање сагласности број 2613 од 04.03.2010.године
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поднетог у име инвеститора „Нуба Инвест“д.о.о. Београд. Уз наведену сагласност ЈП „Железнице
Србије „ у циљу очувања безбедности и квалитета железничког саобраћаја доставило је
инвеститору „Нуба Инвест“д.о.о. и техничке услове за укрштање оптичког кабла са железничком
пругом број 102/10-300 од дана 01.03.2010.године а на основу претходног њиховог захтева број
1360 од дана 08.02.2010.године.
-Решење МУП-а Републике Србије број 03/9 28-53/10 од дана 31.03.2010.године којим се
одобрава Телегроуп д.о.о. да на подручју ГП Батровци , на катастарској парцели КП 432/1 Ко
Батровци , постави објекат контејнерског типа. Поменуто решење заведено је дана
31.03.2010.године у Телегроуп д.о.о. под бројем 3893 а његовом доношењу претходио је њихов
захтев МУП-у Републике србије број 3825 од дана 30.03.2010.године.
-Решење Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „ЕлектроВојводина „
д.о.о. од 03.03.2010.године којим се усваја захтев Нуба Инвест д.о.о. број 47 од 05.03.2009.године ,
и даје се одобрење за прикључење објекта : Спољашњи кабинет за телекомуникациону опрему (ОК
Батровци – Београд) , на граничном прелазу Батрвци катастарска парцела број 432/3 К.О. Батровци ,
уз услове набројане у диспозитиву решења . У прилогу поменутог решења налази се скица
прикључка на дистрибутивни електренергетски систем и техничка спецификација трошкова
изградње прикључка .
-Уговор о изради пројектне и техничке документације закључен дана 02.11.2009.године
између „Нуба Инвест“ д.о.о. као наручиоца и конзорцијума правних лица „Геоурб Гроуп“ д.о.о. као
пројектанта у прилогу којег се налази понуда за израду пројектне документације Геоурб гроуп
д.о.о. број 340/09 од 07.09.2009.године .
-Уговор о изради пројектне и техничке документације од 24.05.2010.године између „Нуба
Инвест“д.о.о Београд као наручиоца и конзорцијума правних лица „ГеоурбГроуп“ д.о.о. Београд
као пројектанта у прилогу којег се налази понуда за израду пројектне документације број 54/10 од
29.03.2010.године поднета од стране Геоурб Гроуп д.о.о.
Упоређивањем околности и временског периода издавања локацијских дозвола за потребе
инвеститора „Нуба Инвест“ ДОО Београд у односу на остале инвеститоре и то СББ ДОО Београд,
Теленор ДОО Београд, САТ Тракт Бачка Топола и Телеком АД Београд, а на основу информације
Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-01714/2010-07 од 27.10.2010.
године, која је прослеђена Савету за борбу против корупције, утврђено је да су напред наведени
инвеститори поднели следеће захтеве:
Предузеће СББ ДОО Београд
На основу података из информације Министарства животне средине и просторног
планирања број 351-03-017014/2010-07 од 27.10.2010. године, утврђено је да је у периоду од
11.03.2010. до 13.04.2010. године, овај инвеститор поднео 19 захтева за издавање локацијских
дозвола на следећим релацијама:
- Београд (Бубањ поток) – Велика Плана – Јагодина – Параћин – Ниш (захтев за локацијску
дозволу је поднет 11.03.2010. године, локацијска дозвола је издата 09.08.2010. године, а
грађевинска дозвола је издата 26.10.2010. године)
Увидом у решење о локацијској дозволи број 351-03-00326/2010-07 од 09.08.2010. године,
утврђено је да је инвеститор СББ ДОО Београд уз захтев за издавање локацијске дозволе приложио
и сву потребну документацију прописану чланом 54. Закона о планирању и изградњи (осим услова
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јавно – комуналних предузећа и јавних предузећа), и то: копије планова парцела на траси државних
путева преко којих прелази траса оптичког кабла на деоници Београд (Бубањ поток) – Велика
Плана – Јагодина – Параћин – Ниш, изводе из катастра подземних инсталација и услове ЈП „Путеви
Србије“ број 344-1496/2010-2 од 19.07.2010. године. На основу података из услова ЈП „Путеви
Србије“ број 344-1496/2010-2 од 17.07.2010. године, утврђено је да је инвеститор уз захтев
приложио сву потребну документацију сходно одредбама члана 54, 55. и члана 133. став 2. тачка 16.
Закона о планирању и изградњи, с тим што је у образложењу наведено и обавештење Министарства
животне средине и просторног планирања број службено од 17.06.2010. године, које се односи на
недостављање извода из поседовних листова и листова непокретности за катастарске парцеле кроз
које пролази траса оптичког кабла. На основу података из Решења о грађевинској дозволи број 35103-01770/2010-07 од 26.10.2010. године, утврђено је да је инвеститор приложио сву потребну
документацију сходно одредбама Закона о планирању и изградњи. Овом приликом је утврђено да је
инвеститор СББ ДОО Београд у поступку прибављања локацијске и грађевинске дозволе
испоштовао законску процедуру, осим у делу прибављања услова јавно – комуналних предузећа и
јавних предузећа, као и у делу прибављања извода из поседовних листова и
листова
непокретности.
-Димитровград – граница са Бугарском (захтев за локацијску дозволу је поднет 11.03.2010.
године, а локацијска дозвола је издата 09.08.2010. године)
-Сремска Митровица – Шабац (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Сремска Митровица – Батровци (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Појате – Крушевац (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Рибаре – Јагодина (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Београд – Бубањ поток (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Београд – Липовачка шума (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Београд – петља Аеродром (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Мали Пожаревац – Младеновац (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Михајловац – Пожаревац (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Баточина – Крагујевац (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Лајковац – Ваљево (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Пожега – Ивањица (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Привод за Лесковац (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Лесковац – Врање (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Чачак – Краљево – Нови Пазар (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Београд – Пожега (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
-Београд – Нови Сад – Хоргош (захтев за локацијску дозволу је поднет 13.04.2010. године)
Предузеће ТЕЛЕНОР ДОО Београд
На основу података из информације Министарства животне средине и просторног
планирања број 351-03-017014/2010-07 од 27.10.2010. године, овај инвеститор је поднео 4 захтева за
издавање локацијских дозвола и то на следећим деоницама:
-Крагујевац – Јовановац – Баточина (захтев за локацијску дозволу је поднет 17.06.2010.
године, а локацијска дозвола је издата 19.08.2010. године)
-Ниш – граница са Бугарском (захтев за локацијску дозволу је поднет 01.04.2010. године,
локацијска дозвола је издата 12.08.2010. године, а грађевинска дозвола је издата 25.10.2010. године)
Увидом у решење о локацијској дозволи број 350-01-00298/2010-07 од 12.08.2010. године,
утврђено је да је инвеститор Теленор ДОО Београд уз захтев за издавање локацијске дозволе
124

приложио и сву потребну документацију прописану чланом 54. Закона о планирању и изградњи
(осим услова јавно – комуналних предузећа и јавних предузећа), и то: копије планова парцела на
траси државних путева преко којих прелази траса оптичког кабла на деоници Београд (Бубањ
поток) – Ниш, изводе из катастра подземних инсталација и услове ЈП „Путеви Србије“ број 3441552/2010-2 од 28.07.2010. године. На основу података из услова ЈП „Путеви Србије“ број 3441552/2010-2 од 28.07.2010. године, утврђено је да је инвеститор уз захтев приложио сву потребну
документацију, сходно одредбама члана 54, 55. и члана 133. став 2. тачка 16. Закона о планирању и
изградњи, с тим што је у образложењу наведено и обавештење Министарства животне средине и
просторног планирања број службено од 17.06.2010. године, које се односи на недостављање извода
из поседовних листова и листова непокретности за катастарске парцеле кроз које пролази траса
оптичког кабла. На основу података из Решења о грађевинској дозволи број 351-03-01774/2010-07
од 25.10.2010. године, утврђено је да је инвеститор приложио сву потребну документацију, сходно
одредбама Закона о планирању и изградњи. Овом приликом је утврђено да је инвеститор Теленор
ДОО Београд у поступку прибављања локацијске и грађевинске дозволе испоштовао законску
процедуру, осим у делу прибављања услова јавно – комуналних предузећа и јавних предузећа, као и
у делу прибављања извода из поседовних листова и листова непокретности.
-Београд (Бубањ поток) – Ниш (захтев за локацијску дозволу је поднет 01.04.2010. године,
локацијска дозвола је издата 12.08.2010. године, а грађевинска дозвола је издата 25.10.2010. године)
Увидом у решење о локацијској дозволи број 351-01-00297/2010-07 од 12.08.2010. године,
утврђено је да је инвеститор Теленор ДОО Београд уз захтев за издавање локацијске дозволе
приложио и сву потребну документацију прописану чланом 54. Закона о планирању и изградњи
(осим услова јавно – комуналних предузећа и јавних предузећа), и то: копије планова парцела на
траси државних путева преко којих прелази траса оптичког кабла на деоници Београд (Бубањ
поток) – Ниш, изводе из катастра подземних инсталација и услове ЈП „Путеви Србије“ број 3441556/2010-3 од 28.07.2010. године. На основу података из услова ЈП „Путеви Србије“ број 3441556/2010-3 од 28.07.2010. године, утврђено је да је инвеститор уз захтев приложио сву потребну
документацију сходно одредбама члана 54, 55. и члана 133. став 2. тачка 16. Закона о планирању и
изградњи, с тим што је у образложењу наведено и обавештење Министарства животне средине и
просторног планирања број службено од 17.06.2010. године, које се односи на недостављање извода
из поседовних листова и листова непокретности за катастарске парцеле кроз које пролази траса
оптичког кабла. На основу података из Решења о грађевинској дозволи број 351-03-01773/2010-07
од 25.10.2010. године, утврђено је да је инвеститор приложио сву потребну документацију, сходно
одредбама Закона о планирању и изградњи. Овом приликом је утврђено да је инвеститор Теленор
ДОО Београд у поступку прибављања локацијске и грађевинске дозволе испоштовао законску
процедуру, осим у делу прибављања услова јавно – комуналних предузећа и јавних предузећа, као и
у делу прибављања извода из поседовних листова и листова непокретности.
-Добановци – Бубањ поток (захтев за локацијску дозволу је поднет 01.04.2010. године, а
локацијска дозвола је издата 12.10.2010. године)
Предузеће ТЕЛЕКОМ АД Београд
На основу документације Министарства животне средине и просторног планирања број
351-03-017014/2010-07 од 27.10.2010. године, утврђено је да је овај инвеститор поднео захтев за
издавање акта о урбанистичким условима од 27.07.2009. године, за изградњу оптичког кабла на
релацији АТЦ Зајечар – АТЦ Бор, по ком основу није издата локацијска дозвола из разлога што је
24.09.2010. године, инвеститор обавештен о документацији којом је потребно допунити захтев. По
наведеном основу инвеститор је доставио услове ЈП „Путеви Србије“ и ситуациони план, али није
доставио извод из катастра подземних инсталација, као и доказ о решеним имовинским односима.
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Предузеће САТ ТРАКТ Бачка Топола
Из документације Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03017014/2010-07 од 27.10.2010. године, утврђено је да је овај инвеститор поднео захтев за издавање
локацијске дозволе за постављање оптичког кабла на деоници Бечеј – Жабаљ – Тител – Чента –
Крњача, по ком основу није издата локацијска дозвола из разлога што инвеститор није доставио
валидан доказ о решеним имовинско – правним односима.
На основу напред наведених чињеница који се односе на инвеститоре СББ ДОО Београд и
Теленор ДОО Београд, утврђено је да су локацијске дозволе издате након 17.06.2010. године, а све
имајући у виду да је окр. Оливер Дулић потписао акт Министарства животне средине и просторног
планирања број службено од 17.06.2010. године, којим обавештава ЈП „Путеви Србије“ да
Министарство сматра да није неопходно да се за потребе прибављања услова овог јавног предузећа,
обезбеђују копије планова и изводи из земљишних књига и поседовних листова за катастарске
парцеле на којима се налазе путни правци из њихове надлежности, с обзиром да се наведени путни
правци воде као јавно добро – својина Републике Србије, на којима се ЈП „Путеви Србије“ воде као
корисник. Ово чињеница је важна из разлога што се у поступцима издавања локацијских дозвола,
услови ЈП „Путеви Србије“ сматрају доказом о праву својине или закупа на земљишту, а што је
поред остале документације неопходно доставити уз захтев за издавање локацијске дозволе
сагласно члану 54. Закона о планирању и изградњи.
Из исказа сведока Љиљане Марић и Душанке Дедић Тодоровић утврђено је да приликом
обраде захтева за издавање локацијских дозвола за потребе инвеститора СББ и Теленор, по
усменом наређењу помоћника министра окр. Небојше Јањића наложено обрађивачима предмета да
у поступцима прибављања услова по службеној дужности,буду прибављени само услови
ЈП“Путеви Србије“ као и у случају инвеститора „Нуба инвест“ДОО,и да се не траже-прибављају
услови осталих јавно-комуналних и јавних предузећа,који су по закону неопходни за издавање
локацијске дозволе.
Аутопут Е-75, деоница Аеродром Београд - Београд Аутокоманда
На основу решења ЈП “Путеви Србије“ број 344-121/2010-2 од 13.01.2010.године, које је
потписао генерални директор, окр. Зоран Дробњак, дата је сагласност инвеститору „Нуба инвест“
ДОО за постављање оптичког кабла на релацији Аеродром Београд - Београд Аутокоманда,
стационажа од 566+120 км до 582+453 км. У решењу су таксативно наведене обавезе које
инвеститор треба да испуни, а у образложењу је наведено да је на основу дописа бб од
29.12.2009.године, “Нуба инвест“ ДОО поднела захтев за издавање решења о сагласности за
постављање оптичког кабла на наведеној локацији. У прилогу захтева достављен је Идејни пројекат
за изградњу телекомуникационе оптичке мреже број 34/09 из септембра 2009. године, Локацијска
дозвола за постављање оптичког кабла (издата од стране Министарства животне средине и
просторног планирања број 350-01-01185/2009-07 од 09.12.2009.године), и Извештај о извршеној
стручној контроли Студије оправданости и Идејног пројекта (издат од стране Министарства
животне средине и просторног планирања број 350-01-01426/2009-07 од 29.12.2009. године)
На основу предметног решења, сачињен је Уговор број 344-121/2010-1 од 13.01.2010.
године, и Рачун за плаћање накнаде за путеве број 344-121/2010 од 13.01.2010. године, (оба
потписана од стране окр. Зорана Дробњака – генералног директора ЈП “Путеви Србије“), чиме је
инвеститор „Нуба инвест“ДОО преузео обавезу да уплати једнократну накнаду по овом основу у
износу од 4.809.600,00 динара. Дана 05.01.2010. године, инвеститор „Нуба инвест“ ДОО извршио
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једнократну уплату у износу од 4.809.600,00 динара, односно 8 дана пре добијања решења сагласности број 344-121/2010-2 од 13.01.2010. године
Аутопут Е-75 ,деоница Хоргош-Батајница
По основу решења ЈП“Путеви Србије“ број 344-907/10-3 од 22.03.2010. године, које је
потписао генерални директор Зоран Дробњак, дата је сагласност инвеститору „Нуба инвест“ ДОО
за постављање оптичког кабла на релацији Хоргош - Батајница, стационажа од 0+000 км до
171+002 км. У решењу су таксативно наведене обавезе које инвеститор треба да испуни, а у
образложењу је наведено да је на основу дописа број 133/10 од 05.03.2010. године, “Нуба инвест“
ДОО поднела захтев за издавање решења о сагласности за постављање оптичког кабла на наведеној
локацији. У прилогу захтева достављен је Идејни пројекат за изградњу телекомуникационе оптичке
мреже број 54/09 из септембра 2009. године, локацијска дозвола за постављање оптичког кабла
(издата од стране Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01416/20097 од 05.02.2010. године), Извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости и Идејног
пројекта (издат од стране Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0100115/2010-07 од 26.02.2010.године), и Студија оправданости Идејног пројекта за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже из фебруара 2010. године (урађена од стране Телефонија АД
Београд).
На основу предметног решења, сачињен је Уговор број 344-907/10-1 од 22.03.2010. године,
и Рачун за плаћање накнаде за путеве број 344-907/10-2 од 22.03.2010. године, (оба потписана од
стране Зорана Дробњака - генералног директора ЈП “Путеви Србије“), чиме је инвеститор „Нуба
инвест“ ДОО преузео обавезу да уплати једнократну накнаду по овом основу у износу од
49.244.997,60 динара. Дана 19.03.2010. године, инвеститор „Нуба инвест“ ДОО извршио
једнократну уплату у износу од 49.244.997,60 динара, односно 4 дана пре добијања решења сагласности број 344-907/10-3 од 22.03.2010. године.
Аутопут Е-80, деоница Ниш-Димитровград
На основу решења ЈП “Путеви Србије“ број 344-1682/10-3 од 01.06.2010. године, које је
потписао генерални директор окр. Зоран Дробњак, дата је сагласност инвеститору „Нуба инвест“
ДОО за постављање оптичког кабла на релацији Ниш - Димитровград, стационажа од 0+000 км до
108+639 км. У решењу су таксативно наведене обавезе које инвеститор треба да испуни, а у
образложењу је наведено да је на основу дописа број 295/10 од 27.04.2010.године,“Нуба инвест“
ДОО поднела захтев за издавање решења о сагласности за постављање оптичког кабла на наведеној
локацији. У прилогу захтева достављен је Идејни пројекат за изградњу телекомуникационе оптичке
мреже број 04/10 из Марта 2010. године, Локацијска дозвола за постављање оптичког кабла (издата
од стране Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-00122/2010-07 од
17.03.2010. године), Извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости и Идејног
пројекта (издат од стране Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0100263/2010-07 од 21.04.2010.године), и Студија оправданости Идејног пројекта за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже из марта 2010. године (урађена од стране Телефонија АД
Београд).
На основу предметног решења, сачињен је Уговор број 344-1682/10-2 од 01.06.2010.
године, и Рачун за плаћање накнаде за путеве број 344-1682/10-1 од 11.05.2010. године, (оба
потписана од стране окр. Зорана Дробњака - генералног директора ЈП “Путеви Србије“),чиме је
инвеститор „Нуба инвест“ ДОО преузео обавезу да уплати једнократну накнаду по овом основу у
износу од 31.356.324 динара. Дана 24.05.2010. године, инвеститор „Нуба инвест“ ДОО извршио
127

једнократну уплату у износу од 31.356.324,00 динара,односно 8 дана пре добијања решења сагласности број 344-1682/10-3 од 01.06.2010. године.
Аутопут Е-75,деоница Бубањ Поток - Граница БЈР Македонија
На основу решења ЈП “Путеви Србије“ број 344-1684/10-3 од 01.06.2010. године, које је
потписао генерални директор, окр. Зоран Дробњак, дата је сагласност инвеститору „Нуба инвест“
ДОО за постављање оптичког кабла на релацији Бубањ Поток - Граница БЈР Македонија,
стационажа од 592+023 км до 953+922 км. У решењу су таксативно наведене обавезе које
инвеститор треба да испуни, а у образложењу је наведено да је на основу дописа број 296/10 од
27.04.2010. године, “Нуба инвест“ ДОО поднела захтев за издавање решења о сагласности за
постављање оптичког кабла на наведеној локацији. У прилогу захтева достављен је Идејни пројекат
за изградњу телекомуникационе оптичке мреже број 02/10 из марта 2010. године, Локацијска
дозвола за постављање оптичког кабла (издата од стране Министарства животне средине и
просторног планирања број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010.године), Извештај о извршеној
стручној контроли Студије оправданости и Идејног пројекта(издат од стране Министарства
животне средине и просторног планирања број 350-01-00262/2010-07 од 21.04.2010.године), и
Студија оправданости Идејног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже из Марта
2010.године (урађена од стране Телефонија АД Београд).
На основу предметног решења, сачињен је Уговор број 344-1684/10-2 од
01.06.2010.године и Рачун за плаћање накнаде за путеве број 344-1684/10-1 од 11.05.2010.године
(оба потписана од стране окр. Зорана Дробњака - генералног директора ЈП “Путеви Србије“), чиме
је инвеститор „Нуба инвест“ ДОО преузео обавезу да уплати једнократну накнаду по овом основу у
износу од 107.180.628,00 динара. Дана 24.05.2010. године, инвеститор „Нуба инвест“ ДОО извршио
једнократну уплату у износу од 107.180.628,00 динара, односно 8 дана пре добијања решења сагласности број 344-1684/10-3 од 01.06.2010. године.
Магистрални пут број 22, деоница Батајница - Београд петља Нови Сад
На основу решења ЈП “Путеви Србије“ број 344-214/10 од 07.07.2010. године, које је
потписао генерални директор, окр. Зоран Дробњак, дата је сагласност инвеститору „Нуба инвест“
ДОО за постављање оптичког кабла на релацији Батајница - Београд петља Нови Сад, стационажа
од 170+753 км до 185+951 км. У решењу су таксативно наведене обавезе које инвеститор треба да
испуни, а у образложењу је наведено да је на основу дописа број 437/10 од 09.06.2010. године,
“Нуба инвест“ ДОО поднела захтев за издавање решења о сагласности за постављање оптичког
кабла на наведеној локацији. У прилогу захтева достављен је Идејни пројекат за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже број 40/09 из Априла 2010. године, локацијска дозвола за
постављање оптичког кабла (издата од стране Министарства животне средине и просторног
планирања број 350-01-01396/2009-07 од 27.04.2010. године), Услови за локацијску дозволу ЈП
“Путеви Србије“ број 344-214/2010 од 19.01.2010. године, Извештај о извршеној стручној контроли
Студије оправданости и Идејног пројекта (издат од стране Министарства животне средине и
просторног планирања број 350-01-00263/2010-07 од 21.04.2010. године), Студија оправданости
Идејног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже из маја 2010. године (урађена од
стране Телефонија АД Београд), и Акт Министарства животне средине и просторног планирања
Сектор за урбанистичко просторно планирање и становање бр. службено од 17.06.2010. године.
На основу предметног решења, сачињен је Уговор број 344-214/10-4 од 07.07.2010. године,
и Рачун за плаћање накнаде за путеве број 344-214/10-6 од 07.07.2010. године, (оба потписана од
стране окр. Зорана Дробњака - генералног директора ЈП “Путеви Србије“), чиме је инвеститор
„Нуба инвест“ ДОО преузео обавезу да уплати једнократну накнаду по овом основу у износу од
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4.368.818,40 динара. Дана 05.07.2010. године инвеститор „Нуба инвест“ ДОО извршио једнократну
уплату у износу од 4.368.818,40 динара, односно два дана пре добијања решења - сагласности број
344-214/10 од 07.07.2010. године.
Аутопут Е-75,деоница Аутокоманда-Бубањ Поток
На основу решења ЈП “Путеви Србије“ број 344-3251/10-2 од 26.07.2010. године, које је
потписао генерални директор, окр. Зоран Дробњак, дата је сагласност инвеститору „Нуба инвест“
ДОО за постављање оптичког кабла на релацији Аутокоманда - Бубањ Поток, стационажа од
582+453 км до 596+909 км. У решењу су таксативно наведене обавезе које инвеститор треба да
испуни, а у образложењу је наведено да је на основу дописа број 576/10 од 13.07.2010. године,
“Нуба инвест“ ДОО поднела захтев за издавање решења о сагласности за постављање оптичког
кабла на наведеној локацији. У прилогу захтева достављен је Идејни пројекат за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже број 55/09 из Јуна 2010. године, локацијска дозвола за
постављање оптичког кабла (издата од стране Министарства животне средине и просторног
планирања број 350-01-01415/2009-7 од 17.06.2010. године), Услови за локацијску дозволу ЈП
“Путеви Србије“ број 344-281/2010 од 22.01.2010. године, Извештај о извршеној стручној контроли
Студије оправданости и Идејног пројекта (издат од стране Министарства животне средине и
просторног планирања број 350-01-00683/2010-07 од 09.07.2010. године), Студија оправданости
Идејног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже из јуна 2010. године (урађена од
стране Телефонија АД Београд), и Акт Министарства животне средине и просторног планирања,
Сектор за урбанистичко просторно планирање и становање бр. службено од 17.06.2010. године.
На основу предметног решења, сачињен је Уговор број 344-3251/10-1 од 16.08.2010.
године, и Рачун за плаћање накнаде за путеве број 344-3251/10 од 28.07.2010. године, (оба
потписана од стране окр. Зорана Дробњака – генералног директора ЈП “Путеви Србије“), чиме је
инвеститор „Нуба инвест“ ДОО преузео обавезу да уплати једнократну накнаду по овом основу у
износу од 3.956.911,20 динара. Дана 30.07.2010. године, инвеститор „Нуба инвест“ ДОО извршио
једнократну уплату у износу од 3.956.911,20 динара, односно 4 дана након добијања решења сагласности број 344-3251/10-2 од 26.07.2010. године.
Магистрални пут број 19, деоница Београд – Панчево – Вршац - Ватин
На основу решења ЈП “Путеви Србије“ број 344-3252/10-3 од 26.07.2010. године, које је
потписао генерални директор, окр. Зоран Дробњак, дата је сагласност инвеститору „Нуба инвест“
ДОО за постављање оптичког кабла на релацији Београд – Панчево – Вршац - Ватин, стационажа
од 012+739 км до 103+830 км. У решењу су таксативно наведене обавезе које инвеститор треба да
испуни, а у образложењу је наведено да је на основу дописа број 534/10 од 02.07.2010. године,
“Нуба инвест“ ДОО поднела захтев за издавање решења о сагласности за постављање оптичког
кабла на наведеној локацији. У прилогу захтева достављен је Идејни пројекат за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже број 05/10 из априла 2010. године, локацијска дозвола за
постављање оптичког кабла (издата од стране Министарства животне средине и просторног
планирања број 350-01-00124/2010-7 од 28.04.2010. године), Услови за локацијску дозволу ЈП
“Путеви Србије“ број 344-566/2010-2 од 30.03.2010. године, Извештај о извршеној стручној
контроли Студије оправданости и Идејног пројекта (издат од стране Министарства животне
средине и просторног планирања број 350-01-00622/2010-7 од 09.07.2010. године), Студија
оправданости Идејног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже из Јуна 2010.
године (урађена од стране Телефонија АД Београд), и акт Министарства животне средине и
просторног планирања, Сектор за урбанистичко просторно планирање и становање бр. службено од
17.06.2010. године.
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На основу предметног решења, сачињен је Уговор број 344-3252/10-2 од 16.08.2010.
године, који је у име ЈП “Путеви Србије“ потписао генерални директор, окр. Зоран Дробњак, Рачун
за плаћање накнаде за путеве број 344-3252/10 од 28.07.2010. године, Допуна рачуна бр.3252/10 од
30.08.2010. године (оба потписана од стране Зорана Стојисављевића - директора сектора за
одржавање државних путева првог и другог реда), чиме је инвеститор „Нуба инвест“ ДОО преузео
обавезу да уплати једнократну накнаду у износу од 23.214.565,92 динара по основу основног рачуна
и 915.235,20 динара по основу допунског рачуна. Дана 30.07.2010. године инвеститор „Нуба
инвест“ ДОО извршио једнократну уплату у износу од 23.214.565,92 динара,а дана
05.10.2010.године једнократну уплату у износу од 915.235,20 динара, односно 4 дана након
добијања решења - сагласности број 344-3252/10-3 од 26.07.2010. године.
Докази на основу којих се утврђују наведене чињенице су:
-Потврда о привремено одузетим предметима број 30/12 од 07.05.2012. године,
-Аналитичка картица „Нуба инвест“ ДОО као купац у ЈП “Путеви Србије'' за 2009. и 2010.
годину,
-Предмет ЈП“Путеви Србије“ број 344-3021 од 07.09.2009.године, са описом на омоту списаМинистарство животне средине,захтев за издавање Акта о урбанистичким условима за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже у РС,
-Службени допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0100735/2009-07 од 03.07.2009.године,
-Допис ЈП“Путеви Србије“ број 344-3021/09-1 од 14.07.2009. године,
-Допуна захтева „Нуба инвест“ ДОО број бб од 22.07.2009. године,
-Одговор ЈП“Путеви Србије“ број 344-3021/09-3 од 28.07.2009.године
-Саобраћајно технички услови број 344-3021/09-3 од 18.09.2009.године,
-Захтев за издавање коначне сагласности од 28.10.2009.године,
-Предмет ЈП “Путеви Србије“ број 344-4907 од 29.10.2009.године, са описом на омоту списа
(Министарство животне средине и просторног планирања - захтев за издавање коначне
сагласности),
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број сл./2009 од 29.10.2009.г
одине, са захтевом инвеститора „Нуба инвест“ ДОО од 28.10.2009.године,
-Допис ЈП “Путеви Србије“ број 344-4907/09-01 од 05.11.2009.године,
-Допуна захтева „Нуба инвест“ ДОО од 10.11.2009. године и 19.11.2009. године за издавање
коначне сагласности,
-Решење ЈП “Путеви Србије“ број 344-4907/09-6 од 25.11.2009. године,
-Уговор број 344-4907/09-8 од 25.11.2008.године,
-Рачун за плаћање накнаде за путеве број 344-4907/09-5 од 25.11.2009. године,
-Допис ЈП “Путеви Србије“ број 953-1772/10-1 од 17.02.2010.године,
-Допис ЈП “Путеви Србије“ број 344-4907/09-1 од 05.11.2009.године,
-Допис ЈП “Путеви Србије“ број 344-3021/09-7 од 24.11.2009.године,
-Допис „Нуба инвест“ ДОО дел.број 095/09 од 09.11.2009.године,
-Пропратни акт Министарства животне средине и просторног планирања број сл./2009 од
13.11.2009. године, са дописом министарства према ЈП “Путеви Србије“ број 350-01-01095/2009-07
од 13.11.2009. године,
-Извод из електронске деловодне књиге ЈП „Путеви Србије“ (претрага по бројевима службено
за 2009. годину),
-Извод из електронске деловодне књиге ЈП „Путеви Србије“ (претрага по свим предметима из
Министарства животне средине и просторног планирања за 2009. годину),
-Извод из електронске деловодне књиге ЈП „Путеви Србије“ (претрага по свим предметима за
новембар 2009. године),
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-Бланко образац за документацију потребну приликом подношења захтева за добијање
саобраћајно – техничких услова са спрецификацијом потребне документације;
-Бланко образац саобраћајно – техничких услова ЈП „Путеви Србије“;
-Бланко образац услова за локацијску дозволу ЈП“Путеви Србије“
-Бланко образац решења о сагласности ЈП „Путеви Србије“ за изградњу;
-Бланко образац уговора за инфраструктурне објекте;
-Информација Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0301714/2010-07 од 27.10.2010. године;
-Допис „СББ“ ДОО број 1365/2012 од 14.09.2012.године,
-Решење о локацијској дозволи број 350-03-00326/2010-07 од 09.08.2010. године,
-Услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1496/2010-2 од 19.07.2010. године,
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01770/2010-07 од 26.10.2010. године,
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-00297/2010-07 од 12.08.2010. године,
-Услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1556/2010-2 од 28.07.2010. године,
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01773/2010-07 од 25.10.2010. године,
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-00298/2010-07 од 12.08.2010. године,
-Услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1552/2010-2 од 28.07.2010. године,
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01774/2010-07 од 25.10.2010. године,
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009. године, са главним
пројектом телекомуникационе оптичке мреже на деоници Батровци - Београд број 32/09 из
септембра 2009. године,
-Извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости и идејног пројекта број 35001-01269/2009-07 од 17.11.2009. године,
-Потврда Уникредит банке од 26.11.2009. године,
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања према ЈП “Путеви Србије“
број 350-01-01269/2009-07 од 11.02.2010.године
-Допис „Нуба инвест“ДОО према ЈП“Путеви Србије“дел.број 063/10 од 05.02.2010.године
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања према ЈП“Путеви Србије“
број 351-03-01631/2009-07 од 09.12.2009.године,са решењем о грађевинској дозволи која гласи на
Нуба инвест ДОО,исти број од 01.12.2009.године
-Обавештење Телегроуп ДОО о почетку извођења радова дел.број 47/12 и 47/15 од
08.01.2008.године,са прилозима-лиценце,
-Допис Нуба инвест ДОО према ЈП“Путеви Србије“ дел.број 094/09 од 09.11.2009.године
-Студија оправданости идејног пројекта изградње телекомуникационе оптичке мреже на
деоници Батровци-Београд из Новембра 2009.године,сачињена од стране Телефонија АД Београд,
-Генерални пројекат изградње телекомуникационе оптичке мреже у Србији-инвеститор Нуба
инвест ДОО,
-Идејни пројекат телекомуникационе оптичке мреже на деоници Батровци-Београд број 32/09
из Септембра 2009.године (свеска два),
-Решење о образовању Ревизионе комисије број 119-01-00135/2009-07 од 29.06.2009. године,
-Стручна контрола идејног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на
деоници Батровци – Аеродром Београд од 10.11.2009. године,
-Студија оправданости изградње телекомуникационе оптичке мреже на деоници БатровциБеоград из новембра 2009. године,
-Записник са 12. седнице Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документацје од
16.11.2009. године,
-Извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости идејног пројекта бр. 350-0101269/2009-07 од 17.11.2009. године,
-Службени допис Министарства животне средине и просторног планирања према ЈП ''Путеви
Србије'' бр. службено од 17.06.2010. године,
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-Прегледна карта и званичне катастарске подлоге за деоницу Батровци – Аеродром Београд, а
што је достављено уз пропратни акт Министарства животне средине и просторног планирања бр.
сл./2009 од 03.09.2009. године, који је потписао министар Оливер Дулић,
-Студија оправданости идејног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на
деоници Батровци – Аеродром Београд из новембра 2009. године,
-Копије планова дуж трасе оптичког кабла на деоници Батровци – Аеродром Београд урађене
у размери 1:2500 од стране ''Телефоније'' ДОО Београд,
-Копија катастарског плана за деоницу Батровци - Аеродром Београд,
-Идејни пројекат телекомуникационе оптичке мреже на деоници Батровци - Аеродром
Београд.
-Уговор број 344-1684/10-2 од 01.06.2010.године
-Решење број 344-1684/10-3 од 01.06.2010.године
-Рачун број 344-1684/10-1 од 11.05.2010.године
-Решење ЈП “Путеви Србије“ број 344-4907/09-6 од 25.11.2009. године,
-Уговор број 344-4907/09-8 од 25.11.2008.године,
-Рачун за плаћање накнаде за путеве број 344-4907/09-5 од 25.11.2009. године
-Уговор број 344-121/2010-1 од 13.01.2010.године
-Решење број 344-121/2010-2 од 13.01.2010.године
-Рачун број 344-121/2010 од 13.01.2010.године
-Уговор број 344-907/10-1 од 22.03.2010.године
-Решење број 344-907/10-3 од 22.03.2010.године
-Рачун број 344-907/10-2 од 22.03.2010.године
-Уговор број 344-1682/10-2 од 01.06.2010.године
-Решење број 344-1682/10-3 од 01.06.2010.године
-Рачун број 344-1682/10-1 од 11.05.2010.године
-Уговор број 344-3252/10-2 од 16.08.2010.године
-Решење број 344-3252/10-3 од 16.08.2010.године
-Рачун број 344-3252/10-1 од 16.08.2010.године
-Уговор број 344-3251/10-1 од 16.08.2010.године
-Решење број 344-3251/10-2 од 16.08.2010.године
-Рачун број 344-3251/10-3 од 16.08.2010.године
-Уговор број 344-214/10-4 од 07.07.2010.године
-Решење број 344-214/10-5 од 07.07.2010.године
-Рачун број 344-214/2010-6 од 07.07.2010.године
-Изводи АПР о регистрацији привредног субјекта Нуба инвест ДОО од 21.04.2009. и
10.11.2009.године
-Решења АПР о регистрацији и променама података код привредног субјекта Нуба инвест
ДОО број БД 176408/2009 од 10.11.2009.године,и БД 109432/2009 од 02.07.2009.године
- допис ЈП „Србијагас“ број 02-03/236 од 17.02.2010.године,
- копија ситуационог плана ,
- сагласност ЈП „Железнице Србије“ број 102/10-200-516 од 08.03.2010.године,
- технички услови ЈП „Железница Србије“ број 102/10-300 од 01.03.2010.године,
- решење МУП-а Републике Србије број 03/9 28-53/10 од 31.03.2010.године,
- решење „ЕлектроВојводина“ д.о.о. број 13 од 03.03.2010.године,
- скица прикључка на дистрибутивни електроенергетски систем ,
- техничка спецификација трошкова изградње прикључка ,
- уговор између „Нуба Инвест“д.о.о. и „Геоурб Гроуп“ д.о.о. од дана 02.11.2009.године,
- понуда за израду пројектне документације број 340/09 од 07.09.2009.године,
- уговор о изради пројектне и техничке документације од 24.05.2010.године и
- понуда за израду пројектне документације број 54/10 од 29.03.2010.године.
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ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ ИЗДАТЕ ПРЕДУЗЕЋУ ''НУБА ИНВЕСТ''
Издавање локацијских дозвола регулисано је Законом о планирању и изградњи који је
ступио на снагу 11.09.2009. године (Сл. гласник РС 72/09 и то у члану 54., 55., 56. и 57.). На основу
члана 54. Закона о планирању и изградњи за издавање локацијске дозволе инвеститор је у обавези
да приложи копије планова парцела на којима се гради објекат, извод из катастра подземних
инсталација, као и доказ о праву својине на предметним катастарским парцелама. Локацијску
дозволу издаје Министарство надлежно за послове урбанизма, односно аутономна покрајина. Ако
плански документ не садржи све услове и податке за израду техничке документације надлежни
орган их прибавља по службеној дужности о трошку инвеститора. У складу са чланом 55. Закона о
планирању и изградњи локацијска дозвола садржи све услове и податке потребне за израду главног
пројекта а нарочито податке о инвеститору, броју и површини катастарске парцеле, правила
грађења, услове за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру, податке о
постојећим објектима које треба уклонити и друге услове у складу са посебним законима. Чланом
56. Закона о планирању и изградњи прописано је да надлежни орган у року од 15 дана од дана
подношења уредног захтева односно прибављања услова и података које прибавља по службеној
дужности, има обавезу да изда локацијску дозволу. Локацијске дозволе потписује помоћник
министра окр. Небојша Јањић на основу решења министра животне средине и просторног
планирања бр. 031-01-00007 од 09.10.2008. године.
Издавање локацијске дозволе за деоницу Батровци - Београд
Предузеће ''Нуба инвест'' је дана 23.09.2009. године поднело захтев за издавање локацијске
дозволе Министарству животне средине и просторног планирања. Исти захтев није заведен у
писарници Управе за заједничке послове републичких органа већ је број предмета на њему уписан
обичном оловком. Захтеву је додељен број 350-01-1095/2009-07 од 23.09.2009. године. Инвеститор
је овим захтевом од надлежног Министарства тражио издавање локацијске дозволе ради даље
разраде пројекта изградње телекомуникационе оптичке мреже на деоници Батровци – Београд уз
ауто-пут Е 70. Инвеститор је у свом захтеву навео прилоге и то: саобраћајно-техничке услове
издате од стране ЈП ''Путеви Србије'' бр. 344-3021/09-5 од 18.09.2009. године, ситуациони план са
стационажама израђен на катастарској подлози и извод из катастра подземних инсталација
(инвеститор је у поступку прибављања предметих инсталација од стране надлежних катастарских
служби).
У предмету број 350-01-1095/2009-07 од 23.09.2009. године који је привремено одузет из
Министарства животне средине и просторног планирања, у приложеној документацији инвеститора
налазе се и услови ЈП ''Путеви Србије'' број 344-3021/09-5 од 18.09.2009. године које је по
службеној дужности прибавило исто Министарство у којима су наведени општи услови за
постављање предметних инсталација поред и испод предметних путева, услови за паралелно
вођење предметних инсталација са предметним путевима, услови за евентуално укрштање
предметних инсталација са предметним путевима и др. У тачки 3. издатих услова наведено је да се
оптички каблови могу градити на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви –
својина Р. Србије и на којима се ЈП ''Путеви Србије'' воде као корисник. У истој тачки наведено је
да се пре издавања сагласности за постављање предметних инсталација мора посебним уговором
регулисати плаћање накнаде за коришћење – закуп дела замљишног појаса предметних путева у
складу са Одлуком о висини накнада за коришћење путева (Сл. гласник РС бр. 16/2009). У
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условима ЈП ''Путеви Србије'' је наведено да се траса предметних инсталација мора пројектом
усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута тј. потребно је прибавити
услове и од осталих јавно-комуналних предузећа, ''Србија гас'', Војске, ''Телеком Србија'', ''Електро
Војводине'' и др. У образложењу издатих услова је наведено да инвеститор у циљу добијања
коначне сагласности треба да достави између осталог захтев за издавање сагласности, доказ о
уплати прописане републичке административне таксе, локацијску дозволу на увид, копије планова
и извод из земљишних књига или поседовних листова за катастарске парцеле на којима се налази
предметни пут и кроз које се постављају предметне инсталације, идејни пројекат и саобраћајнотехничко решење радне сигнализације за време извођења радова. У предмету број број 350-011095/2009-07 од 23.09.2009. године, налази се и допуна захтева за издавање локацијских дозвола од
06.10.2009. године у којој се тражи да локацијска дозвола обухвата целу трасу Батровци – Београд
(Аутокоманда), као и да ће инвеститор у најкраћем року доставити документацију која недостаје –
саобраћајно-техничке услове и допуну извода из катастра подземних инсталација. У предмету
изузетом из Министарства пронађена је белешка на папиру А4 формата у којој се наводи да је
Зоран Димић из ''Геоурба'' преузео регистратор и пет ЦД са подземним водовима, као и да ће исти
бити враћени после издавања сагласности ЈП ''Путеви Србије'' а иста је сачињена 09.11.2009.
године. У предмету се налази и допуна захтева за издавање техничких услова за постављање
телекомуникационе оптичке мреже коју је инвеститор ''Нуба инвест'' дана 03.09.2009. године
упутио ЈП ''Путеви Србије''. Такође пронађен је допис број 350-01-1095/2009-07 од 13.11.2009.
године који је Министарство упутило ЈП ''Путеви Србије'' у којем је наведено да се локацијска
дозвола издаје инвеститору ''Нуба инвест'' за инсталације које се на основу издатих услова могу
градити на парцелама које се воде као јавно добро путеви у својини Р. Србије на којима се ЈП
''Путеви Србије'' води као корисник. Исто Министарство сматра да није неопходно да инвеститор
прибавља поседовне листове за парцеле чији је корисник ЈП ''Путеви Србије''. Испред
Министарства наведени допис потписао је помоћник министра Небојша Јањић.
Инвеститор ''Нуба инвест'' је уз захтев за издавање локацијске дозволе на деоници Батровци
– Београд доставио копију плана Службе за катастар непокретности Стара Пазова за катастарску
општину Крњешевци, као и списак катастарских општина парцела преко којих ће се постављати
телекомуникациони оптички кабал на напред наведеној релацији. Инвеститор није доставио копије
плана парцела за све катастарске општине којима пролази телекомуникациони оптички кабл, иако
је за то имао законску обавезу. Инвеститор је доставио и извод из главног пројекта
телекомуникационе оптичке мреже за деоницу Батровци – Београд који је израђен од стране
предузећа ''Телефонија''. Уз извод из главног пројекта приложен је ситуациони план тј. прегледна
карта на којој се види траса постављања телекомуникационог оптичког кабла.
Министарство животне средине и просторног планирања издало је инвеститору ''Нуба
инвест'' решење о локацијској дозволи број 350-01-1095/2009-07 од 16.10.2009. године, којим се
утврђују услови за изградњу оптичког кабла на релацији Батровци – Београд и постављање
предметних инсталација и заштитних цеви поред и испод трасе коловоза државног пута првог реда.
У издатој локацијској дозволи наведена су правила грађења преузета из Услова издатих од стране
ЈП ''Путеви Србије'' број 344-3021/09-5 од 18.09.2009. године а такође наведено је да се дозвола
издаје на основу преузете обавезе из тачке 3. став 2. истих Услова. У образложењу решења о
локацијској дозволи наведено је да је инвеститор уз захтев поднео копије плана парцела државног
пута првог реда, извод из катастра подземних инсталација, као и услове ЈП ''Путеви Србије'' број
344-3021/09-5 од 18.09.2009. године, иако се сва напред набројана документација не налази у
предмету. Решење о локацијској дозволи потписао је помоћник министра окр. Небојша Јањић а
решење је постало правоснажно 19.11.2009. године. Министарство животне средине и просторног
планирања је по службеној дужности дана 16.10.2009. године доставило копије локацијске дозволе
за изградњу оптичког кабла на релацији Батровци – Београд Одељењу за урбанизам свих општина
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кроз које пролази наведена деоница, и то: Шид, Сремска Митровица, Пећинци, Рума, Стара Пазова,
као и Секретаријату за урбанизам града Београда.

Докази и документација на основу којих се утврђују наведене чињенице су :
-Допис Генералног секретаријата Владе Р. Србије стр.пов. 08 бр. 00-15/2012 од 01.10.2012.
године,
-Решење 24 број: 119-5421/2012 од 30.08.2012. године,
-Решење 24 број: 119-6487/2011 од 25.08.2011. године,
-Решење 24 број: 119-6488/2011 од 25.08.2011. године,
-Решење 24 број: 119-4062/2008 од 02.10.2008. године,
-Решење 24 број: 119-4061/2008 од 02.10.2008. године,
-Решење 24 број: 119-2630/2008 од 10.07.2008. године,
-Одлука о избору Владе (Сл. гласник РС бр. 66/08) којом је Оливер Дулић изабран за
министра животне средине и просторног планирања,
-Решење 14 број: 121-2875/2008 од 24.07.2008. године,
-Потврда о пријему пријаве на здравствено осигурање (М образац),
-Потврда о поднетој пријави на пензијско осигурање (М-3А образац),
-Одлука о избору чланова Владе (Сл. гласник РС бр. 17/11) којом је Оливер Дулић изабран за
министра животне срдине, рударства и просторног планирања, а која је у оквиру истог мандата
Владе донета услед реконструкције Владе,
-Решење 14 број: 121-1999/2011 од 25.03.2011. године,
-Потврда о поднетој одјави на обавезно социјално осигурање (М-А образац),
-Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/200907 од 23.09.2009. године,
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 23.09.2009. године,
-Пуномоћје издато адвокату Радовану Грбовићу 23.09.2009. године,
-Услови ЈП ''Путеви Србије'' 344-3021/09-5 од 18.09.2009. године,
-Допуна захтева за издавање локацијске дозволе од 06.10.2009. године,
-Службена белешка на папиру А4 формата од 09.11.2009. године,
-Допуна захтева за издавање техичких услова за постављање телекомуникационе оптичке
мреже од 03.09.2009. године,
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
13.11.2009. године упућен ЈП ''Путеви Србије'',
-Копија плана парцела К.О. Крњешевци,
-Списак катастарских парцела дуж којих се поставља телекомуникациони оптички кабал,
-Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже за деоницу Батровци –
Београд,
-Решење о локацијској дозволи број број 350-01-1095/2009-07 од 16.10.2009. године, као и два
примерка решења са клаузулом правоснажности,
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
16.10.2009. године достављен Одељењу за урбанизам општине Шид,
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
16.10.2009. године достављен Одељењу за урбанизам општине Сремска Митровица,
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
16.10.2009. године достављен Одељењу за урбанизам општине Пећинци,
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
16.10.2009. године достављен Одељењу за урбанизам општине Рума,
135

-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
16.10.2009. године достављен Одељењу за урбанизам општине Стара Пазова,
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1095/2009-07 од
16.10.2009. године достављен Секретаријату за урбанизам града Београда.

Издавање локацијске дозволе за деоницу Аеродром Београд – Београд Аутокоманда
Предузеће ''Нуба инвест'' је дана 09.10.2009. године поднело захтев и допуну захтева за
издавање локацијске дозволе Министарству животне средине и просторног планирања. Исти захтев
није заведен у писарници Управе за заједничке послове републичких органа већ је број предмета на
њему уписан обичном оловком. Захтеву је додељен број 350-01-01185/2009-07 од 12.10.2009.
године. Инвеститор је овим захтевом од надлежног Министарства тражио издавање локацијске
дозволе ради даље разраде пројекта изградње телекомуникационе оптичке мреже на деоници
Београд Аеродром – Београд Аутокоманда. Инвеститор је у захтеву навео да прилаже саобраћајнотехничке услове издате од ЈП ''Путеви Србије'' број 344-4532/09-1, извод из главног пројекта
телекомуникационе оптичке мреже и копије планова парцела и подземних инсталација.
У условима ЈП ''Путеви Србије'' број 344-4532/09-1 од 09.10.2009. године које је по
службеној дужности прибавило исто Министарство су наведени општи услови за постављање
предметних инсталација поред и испод предметних путева, услови за паралелно вођење предметних
инсталација са предметним путевима, услови за евентуално укрштање предметних инсталација са
предметним путевима и др. У тачки 3. издатих услова наведено је да се оптички каблови могу
градити на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви – својина Р. Србије и на
којима се ЈП ''Путеви Србије'' воде као корисник. У истој тачки наведено је да се пре издавања
сагласности за постављање предметних инсталација мора посебним уговором регулисати плаћање
накнаде за коришћење – закуп дела замљишног појаса предметних путева у складу са Одлуком о
висини накнада за коришћење путева (Сл. гласник РС бр. 16/2009). У условима ЈП ''Путеви Србије''
је наведено да се траса предметних инсталација мора пројектом усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод предметног пута тј. потребно је прибавити услове и од осталих јавнокомуналних предузећа, ''Србија гас'', Војске, ''Телеком Србија'', ''Електро Војводине'' и др. У
образложењу издатих услова је наведено да инвеститор у циљу добијања коначне сагласности треба
да достави између осталог захтев за издавање сагласности, доказ о уплати прописане републичке
административне таксе, локацијску дозволу на увид, копије планова и извод из земљишних књига
или поседовних листова за катастарске парцеле на којима се налази предметни пут и кроз које се
постављају предметне инсталације, идејни пројекат.
Министарство животне средине и просторног планирања се по службеној дужности а у
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи обратило надлежним јавно-комуналним
предузећима за добијање услова за постављање телекомуникационог оптичког кабла на релацији
Аеродром Београд – Београд Аутокоманда, па је тако дана 23.10.2009. године упућен допис
предузећима Електродистрибуција Београд, ГСП Београд, Електромрежа Србије, НИС Енергогас,
ЈКП Београдске електране, Телеком Србија и Министарство одбране Р. Србије. У предмету 350-0101185/2009-07 од 12.10.2009. године пронађени су само услови које је доставило Министарство
одбране Р. Србије, док за услове осталих јавно-комуналних предузећа постоји издат реверс од
10.12.2009. године где је констатовано да је Невена Јанковић преузела исте. Такође пронађен је
допис Републичког геодетског завода од 08.10.2009. године који је упућен предузећу ''Геоурб груп''
у којем се наводи да им се доставља копија геодетског плана водова за део коридора ауто-пута
Београд – Загреб по приложеној ситуацији на три ЦД и на паусу за К.О. Добановци, К.О.
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Угриновци, К.О. Земун Поље, К.О. Нови Београд и К.О. Сурчин али исти нису пронађени у
предмету. У предмету који се односи на издавање наведене локацијске дозволе постоји извод из
главног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже у Србији за деоницу ауто-пут Е 75
петља Аеродром – Аутокоманда сачињен од стране предузећа ''Телефонија''.
Министарство животне средине и просторног планирања издало је инвеститору ''Нуба
инвест'' решење о локацијској дозволи број 350-01-01185/2009-07 од 09.12.2009. године којим се
утврђују услови за изградњу оптичког кабла на релацији Аеродром Београд – Београд Аутокоманда
и постављање предметних инсталација и заштитних цеви поред и испод трасе коловоза државног
пута првог реда. У издатој локацијској дозволи наведена су правила грађења преузета из Услова
издатих од стране ЈП ''Путеви Србије'' број 344-4532/09-1 од 09.10.2009. године а такође наведено је
да се дозвола издаје на основу преузете обавезе из тачке 3. став 2. истих Услова. Такође у
локацијској дозволи наведено је да радове треба завести у складу са условима Електродистрибуције
Београд број 7631/09 од 27.11.2009. године, ЈКП Београдски водовод и канализација бр. В/3985 и
Г/2629 од 11.11.2009. године, ЈКП Београдске електране бр. 13710/3 од 26.11.2009. године, ГСП
Београд број 02/3-3186/1 од 30.10.2009. године, ЈП Србијагас број 16933 од 28.10.2009. године и ЈП
Електромрежа Србије бр. 22-04-097/1 од 16.11.2009. године. У образложењу решења о локацијској
дозволи наведено је да је инвеститор уз захтев поднео копије плана парцела државног пута првог
реда, извод из катастра подземних инсталација, као и услове ЈП ''Путеви Србије'' број 344-4532/09-1
од 09.10.2009. године, иако се сва напред набројана документација не налази у предмету. Решење о
локацијској дозволи потписао је помоћник министра окр. Небојша Јањић а решење је постало
правоснажно 11.01.2010. године. Министарство животне средине и просторног планирања је по
службеној дужности дана 09.12.2009. године доставило копију локацијске дозволе за изградњу
оптичког кабла на релацији Аеродром Београд – Београд Аутокоманда Секретаријату за урбанизам
града Београда.
Докази и документација на основу којих се утврђују наведене чињенице су:
- Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0101185/2009-07 од 12.10.2009. године,
- Захтев за издавање локацијске дозволе од 09.10.2009. године са допуном захтева од истог
датума,
- Услови ЈП ''Путеви Србије'' 344-4532/09-1 од 09.10.2009. године,
- Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01185/2009-07
од 23.10.2009. године достављени Електродистрибуцији Београд, ГСП Београд, Електромрежа
Србије, НИС Енергогас, ЈКП Боеградске електране, Телеком Србија, Министарство одбране РС,
- Услови Министарства одбране број 4040-10/09 од 12.03.2010. године,
- Реверс о преузимању услова потписан од стране Невене Јанковић 10.12.2009. године,
- Допис РГЗ број 956-2475/2009 од 08.10.2009. године,
- Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже за деоницу Аеродром Београд
– Београд Аутокоманда,
- Решење о локацијској дозволи број број 350-01-01185/2009-07 од 09.12.2009. године, са
примерком решења са клаузулом правоснажности,
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01185/2009-07
од 09.12.2009. године достављен Секретаријату за урбанизам града Београда.
Издавање локацијске дозволе за деоницу Батајница – Хоргош
Предузеће ''Нуба инвест'' је дана 15.12.2010. године поднело захтев и допуну захтева за
издавање локацијске дозволе Министарству животне средине и просторног планирања. Исти захтев
није заведен у писарници Управе за заједничке послове републичких органа већ је број предмета на
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њему уписан обичном оловком. Захтеву је додељен број 350-01-1416/2009-07 од 16.12.2009. године.
Инвеститор је овим захтевом од надлежног Министарства тражио издавање локацијске дозволе
ради даље разраде пројекта изградње телекомуникационе оптичке мреже на деоници Београд
Батајница – Хоргош. Инвеститор је у захтеву навео да прилаже саобраћајно-техничке услове (тражи
се од Министарства да службеним путем тражи услове од ЈП ''Путеви Србије''), извод из главног
пројекта, ситуациони план са стационажама и извод из катастра подземних инсталација
(инвеститор је у поступку прибавља предметних инсталација од стране надлежних катастарских
служби).
Истога дана Министарство животне средине и просторног планирања упутило је допис ЈП
''Путеви Србије'' којим се наводи да је потребно доставити услове за изградњу оптичког кабла на
релацији Београд Батајница – Хоргош дуж трасе ауто-пута Београд – Хоргош, а у циљу издавања
локацијске дозволе за напред наведену деоницу.
У условима ЈП ''Путеви Србије'' број 344-315/2010 од 26.01.2010. године које је по службеној
дужности прибавило исто Министарство су наведени општи услови за постављање предметних
инсталација поред и испод предметних путева, услови за паралелно вођење предметних
инсталација са предметним путевима, услови за евентуално укрштање предметних инсталација са
предметним путевима и др. У тачки 3. издатих услова наведено је да се оптички каблови могу
градити на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви – својина Р. Србије и на
којима се ЈП ''Путеви Србије'' воде као корисник. У истој тачки наведено је да се пре издавања
сагласности за постављање предметних инсталација мора посебним уговором регулисати плаћање
накнаде за коришћење – закуп дела замљишног појаса предметних путева у складу са Одлуком о
висини накнада за коришћење путева (Сл. гласник РС бр. 16/2009). У условима ЈП ''Путеви Србије''
је наведено да се траса предметних инсталација мора пројектом усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод предметног пута тј. потребно је прибавити услове и од осталих јавнокомуналних предузећа, ''Србија гас'', Војске, ''Телеком Србија'', ''Електро Војводине'' и др. У
образложењу издатих услова је наведено да инвеститор у циљу добијања коначне сагласности треба
да достави између осталог захтев за издавање сагласности, доказ о уплати прописане републичке
административне таксе, локацијску дозволу на увид, копије планова и извод из земљишних књига
или поседовних листова за катастарске парцеле на којима се налази предметни пут и кроз које се
постављају предметне инсталације, идејни пројекат.
У напред наведеном предмету изузетом из Министарства налази се и прегледна карта
предлога трасе оптичког кабла на деоници Хоргош – Београд (одвајање за Нови Сад) израђена од
стране предузећа ''Геоурб груп'', као и ситуациони преглед за деоницу Београд Батајница – Хоргош
израђен од стране предузећа ''Телефонија''.
Министарство животне средине и просторног планирања издало је инвеститору ''Нуба инвест''
решење о локацијској дозволи број 350-01-01416/2009-07 од 05.02.2010. године којим се утврђују
услови за изградњу оптичког кабла на релацији Хоргош - Београд (Батајница) и постављање
предметних инсталација и заштитних цеви поред и испод трасе коловоза државног пута првог реда.
У издатој локацијској дозволи наведена су правила грађења преузета из Услова издатих од стране
ЈП ''Путеви Србије'' број 344-315/2010 од 26.01.2010. године. У образложењу решења о локацијској
дозволи наведено је да је инвеститор уз захтев поднео копије плана парцела државног пута првог
реда, извод из катастра подземних инсталација, као и услове ЈП ''Путеви Србије'' број 344-315/2010
од 26.01.2010. године, који у овој фази представљају доказ о праву закупа у складу са чланом 135.
Закона, иако се сва напред набројана документација не налази у предмету. Решење о локацијској
дозволи потписао је помоћник министра окр. Небојша Јањић а решење је постало правоснажно
15.03.2010. године. Министарство животне средине и просторног планирања је по службеној
дужности дана 05.02.2010. године доставило копије локацијске дозволе за изградњу оптичког кабла
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на релацији Хоргош - Батајница Одељењу за урбанизам свих општина кроз које пролази наведена
деоница, и то: Стара Пазова, Инђија, Темерин, Врбас, Србобран, Мали Иђош, Бачка Топола,
Кањижа, Суботица, Одељењу за урбанизам града Новог Сада као и Секретаријату за урбанизам
града Београда.
Докази на основу којих се утврђују наведене чињенице су:
Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01416/200907 од 16.12.2009. године,
Захтев за издавање локацијске дозволе од 15.12.2009. године,
Пуномоћје издато адвокату Радовану Грбовићу 04.12.2009. године,
Допис Министарства бр. 350-01-01416/2009-07 од 16.12.2009. године упућен ЈП ''Путеви
Србије'',
Услови ЈП ''Путеви Србије'' 344-315/2010 од 26.01.2010. године,
Прегледна карта трасе оптичког кабла на деоници Хоргош – Београд Батајница,
Ситуациони план оптичке мреже за деоницу Београд Батајница – Хоргош,
Решење о локацијској дозволи број број 350-01-1416/2009-07 од 05.02.2010. године, у два
примерка, као и примерак решења са клаузулом правоснажности,
Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-1416/2009-07 од
05.02.2010. године достављени Одељењима за урбанизам општина Стара Пазова, Инђија, Темерин,
Врбас, Србобран, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, градова Суботица, Нови Сад и Београд,
један ЦД са ознаком ''К/248 оптички кабал Батајница Београд – Хоргош''.
Издавање локацијске дозволе за деоницу Београд Бубањ Поток – Ниш – Прешево
Предузеће ''Нуба инвест'' је дана 03.02.2010. године поднело захтев и допуну захтева за
издавање локацијске дозволе Министарству животне средине и просторног планирања. Исти захтев
је заведен у писарници Управе за заједничке послове републичких органа под бројем 351-03-121 од
03.02.2010. године. Инвеститор је овим захтевом од надлежног Министарства тражио издавање
локацијске дозволе ради даље разраде пројекта изградње телекомуникационе оптичке мреже на
деоници Бубањ Поток – Ниш – Прешево – граница са Македонијом. Инвеститор је у захтеву навео
да прилаже саобраћајно-техничке услове (тражи се од Министарства да службеним путем тражи
услове од ЈП ''Путеви Србије''), ситуациони план са стационажама и извод из катастра подземних
инсталација (инвеститор је у поступку прибављања предметних инсталација од стране надлежних
катастарских служби).
У предмету Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300121/2010-07 од 03.02.2010. године налазе се услови ЈП ''Путеви Србије'' број 344-325/10-1 од
01.02.2010. године које је по службеној дужности прибавило исто Министарство а у којима су
наведени општи услови за постављање предметних инсталација поред и испод предметних путева,
услови за паралелно вођење предметних инсталација са предметним путевима, услови за
евентуално укрштање предметних инсталација са предметним путевима и др. У тачки 3. издатих
услова наведено је да се оптички каблови могу градити на катастарским парцелама које се воде као
јавно добро путеви – својина Р. Србије и на којима се ЈП ''Путеви Србије'' воде као корисник. У
истој тачки наведено је да се пре издавања сагласности за постављање предметних инсталација
мора посебним уговором регулисати плаћање накнаде за коришћење – закуп дела замљишног
појаса предметних путева у складу са Одлуком о висини накнада за коришћење путева (Сл. гласник
РС бр. 16/2009). У условима ЈП ''Путеви Србије'' је наведено да се траса предметних инсталација
мора пројектом усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута тј.
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потребно је прибавити услове и од осталих јавно-комуналних предузећа, ''Србија гас'', Војске,
''Телеком Србија'', ''Електро Војводине'' и др. У образложењу издатих услова је наведено да
инвеститор у циљу добијања коначне сагласности треба да достави између осталог захтев за
издавање сагласности, доказ о уплати прописане републичке административне таксе, локацијску
дозволу на увид, копије планова и извод из земљишних књига или поседовних листова за
катастарске парцеле на којима се налази предметни пут и кроз које се постављају предметне
инсталације и идејни пројекат.
У напред наведеном предмету изузетом из Министарства налази се и ситуациони план
телекомуникационе мреже за деоницу Београд Бубањ Поток – Прешево.
Министарство животне средине и просторног планирања издало је инвеститору ''Нуба
инвест'' решење о локацијској дозволи број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године којим се
утврђују услови за изградњу оптичког кабла на релацији Београд Бубањ Поток – граница БЈР
Македоније и постављање предметних инсталација и заштитних цеви поред и испод трасе коловоза
државног пута првог реда. У издатој локацијској дозволи наведена су правила грађења преузета из
Услова издатих од стране ЈП ''Путеви Србије'' број 344-325/2010 од 01.02.2010. године. У
образложењу решења о локацијској дозволи наведено је да је инвеститор уз захтев поднео копије
плана парцела државног пута првог реда, извод из катастра подземних инсталација, као и услове ЈП
''Путеви Србије'' број 344-325/2010 од 01.02.2010. године, који у овој фази представљају доказ о
праву закупа у складу са чланом 135. Закона, иако се сва напред набројана документација не налази
у предмету. Решење о локацијској дозволи потписао је помоћник министра окр. Небојша Јањић а
решење је постало правоснажно 15.04.2010. године. Министарство животне средине и просторног
планирања је по службеној дужности дана 10.03.2010. године доставило копије локацијске дозволе
за изградњу оптичког кабла на релацији Београд Бубањ Поток – граница БЈР Македоније Одељењу
за урбанизам свих општина кроз које пролази наведена деоница, и то: Велика Плана, Лапово,
Баточина, Ћуприја, Параћин, Ћићевац, Ражањ, Алексинац, Дољевац, Владичин Хан, Бујановац,
Прешево, градова Ниш, Врање, Смедерево, Лесковац и Секретаријату за урбанизам града Београда.
У предмету Министарства животне средине и просторног планирања налази се
непотписани допис од 09.03.2011. године упућен предузећу ''Нуба инвест'' везано за измену решења
о локацијској дозволи број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године, као и Закључак број 351-0300121/2010-07 од 11.03.2010. године којим се исправља грешка у ставу 1. диспозитива решења а
која се односи на број стационаже.
Докази и документација на основу којих се утврђују наведене чињенице су:
-Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300121/2010-07 од 03.02.2010. године,
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 03.02.2010. године,
-Услови ЈП ''Путеви Србије'' 344-325/10-1 од 01.02.2010. године,
-Ситуациони план телекомуникационе мреже за деоницу Београд Бубањ Поток – Прешево,
-Решење о локацијској дозволи број број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године, као и
примерак решења са клаузулом правоснажности,
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-00121/2010-07
од 10.03.2010. године достављени Одељењима за урбанизам општина Велика Плана, Лапово,
Баточина, Ћуприја, Параћин, Ћићевац, Ражањ, Алексинац, Дољевац, Владичин Хан, Бујановац,
Прешево и градова Ниш, Врање, Смедерево, Лесковац и Београд,
-непотписани допис број 350-01-00121/2010-07 од 09.03.2011. године,
-Закључак број 351-03-00121/2010-07 од 11.03.2010. године.
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Издавање локацијске дозволе за деоницу Ниш – Димитровград
Предузеће ''Нуба инвест'' је дана 03.02.2010. године поднело захтев и допуну захтева за
издавање локацијске дозволе Министарству животне средине и просторног планирања. Исти захтев
је заведен у писарници Управе за заједничке послове републичких органа под бројем 351-03-122 од
03.02.2010. године. Инвеститор је овим захтевом од надлежног Министарства тражио издавање
локацијске дозволе ради даље разраде пројекта изградње телекомуникационе оптичке мреже на
деоници Ниш – Димитровград – граница са Бугарском. Инвеститор је у захтеву навео да прилаже
саобраћајно-техничке услове (тражи се од Министарства да службеним путем тражи услове од ЈП
''Путеви Србије''), ситуациони план са стационажама и извод из катастра подземних инсталација
(инвеститор је у поступку прибављања предметних инсталација од стране надлежних катастарских
служби).
У условима ЈП ''Путеви Србије'' број 344-324/10-1 од 01.02.2010. године које је по
службеној дужности прибавило исто Министарство су наведени општи услови за постављање
предметних инсталација поред и испод предметних путева, услови за паралелно вођење предметних
инсталација са предметним путевима, услови за евентуално укрштање предметних инсталација са
предметним путевима и др. У тачки 3. издатих услова наведено је да се оптички каблови могу
градити на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви – својина Р. Србије и на
којима се ЈП ''Путеви Србије'' воде као корисник. У истој тачки наведено је да се пре издавања
сагласности за постављање предметних инсталација мора посебним уговором регулисати плаћање
накнаде за коришћење – закуп дела замљишног појаса предметних путева у складу са Одлуком о
висини накнада за коришћење путева (Сл. гласник РС бр. 16/2009). У условима ЈП ''Путеви Србије''
је наведено да се траса предметних инсталација мора пројектом усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод предметног пута тј. потребно је прибавити услове и од осталих јавнокомуналних предузећа, ''Србија гас'', Војске, ''Телеком Србија'', ''Електро Војводине'' и др. У
образложењу издатих услова је наведено да инвеститор у циљу добијања коначне сагласности треба
да достави између осталог захтев за издавање сагласности, доказ о уплати прописане републичке
административне таксе, локацијску дозволу на увид, копије планова и извод из земљишних књига
или поседовних листова за катастарске парцеле на којима се налази предметни пут и кроз које се
постављају предметне инсталације и идејни пројекат.
Инвеститор је уз захтев за издавање локацијске дозволе приложио ситуациони план
телекомуникационе мреже у Србији деоница Ниш – Димитровград који је израђен у фебруару 2010.
године.
Министарство животне средине и просторног планирања издало је инвеститору ''Нуба
инвест'' решење о локацијској дозволи број 350-01-00122/2010-07 од 17.03.2010. године којим се
утврђују услови за изградњу оптичког кабла на релацији Ниш - Димитровград и постављање
предметних инсталација и заштитних цеви поред и испод трасе коловоза државног пута првог реда.
У издатој локацијској дозволи наведена су правила грађења преузета из Услова издатих од стране
ЈП ''Путеви Србије'' број 344-324/10-1 од 01.02.2010. године. У образложењу решења о локацијској
дозволи наведено је да је инвеститор уз захтев поднео копије плана парцела државног пута првог
реда, извод из катастра подземних инсталација, као и услове ЈП ''Путеви Србије'' број 344-324/10-1
од 01.02.2010. године, који у овој фази представљају доказ о праву закупа у складу са чланом 135.
Закона, иако се сва напред набројана документација не налази у предмету. Решење о локацијској
дозволи потписао је помоћник министра окр. Небојша Јањић а решење је постало правоснажно
22.04.2010. године. Министарство животне средине и просторног планирања је по службеној
дужности дана 17.03.2010. године доставило копије локацијске дозволе за изградњу оптичког кабла
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на релацији Ниш – Димитровград Одељењу за урбанизам свих општина кроз које пролази наведена
деоница, и то: Бела Паланка, Нишка Бања, Димитровград и градова Ниш и Пирот.
Докази на основу којих се утврђују наведене чињенице су:
-Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300122/2010-07 од 03.02.2010. године,
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 03.02.2010. године,
-Услови ЈП ''Путеви Србије'' 344-324/10-1 од 01.02.2010. године,
-Ситуациони план телекомуникационе мреже за деоницу Ниш – Димитровград,
-Решење о локацијској дозволи број број 350-01-00122/2010-07 од 17.03.2010. године, у два
примерка, као и примерак решења са клаузулом правоснажности,
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-00122/2010-07
од 17.03.2010. године достављени Одељењима за урбанизам општина Бела Паланка, Нишка Бања,
Димитровград и градова Пирот и Ниш.
Издавање локацијске дозволе за деоницу Београд (петља Нови Сад) – Батајница
Предузеће ''Нуба инвест'' је дана 08.12.2009. године поднело захтев за издавање локацијске
дозволе Министарству животне средине и просторног планирања. Исти захтев није заведен у
писарници Управе за заједничке послове републичких органа већ је број предмета на њему уписан
обичном оловком. Захтеву је додељен број 350-01-1396/2009-07 од 09.12.2009. године. Инвеститор
је овим захтевом од надлежног Министарства тражио издавање локацијске дозволе ради даље
разраде пројекта изградње телекомуникационе оптичке мреже на деоници Београд (петља Нови
Сад) – Батајница. Инвеститор је у захтеву навео да прилаже саобраћајно-техничке услове (тренутно
у поступку издавања), извод из главног пројекта, ситуациони план са стационажама, извод из
катастра подземних инсталација (инвеститор је у поступку прибављања предметних инсталација од
стране надлежних катастарских служби).
Министарство животне средине и просторног планирања упутило је дана 10.12.2009.
године допис према ЈП ''Путеви Србије'' у којем се траже услови напред наведеног предузећа за
изградњу оптичког кабла на релацији Београд (петља Нови Сад) – Батајница.
ЈП ''Путеви Србије'' издало је услове број 344-214/2010 од 19.01.2010. године које је по
службеној дужности тражило Министарство у име инвеститора ''Нуба инвест'' у којима су наведени
општи услови за постављање предметних инсталација поред и испод предметних путева, услови за
паралелно вођење предметних инсталација са предметним путевима, услови за евентуално
укрштање предметних инсталација са предметним путевима и др. У тачки 3. издатих услова
наведено је да се оптички каблови могу градити на катастарским парцелама које се воде као јавно
добро путеви – својина Р. Србије и на којима се ЈП ''Путеви Србије'' воде као корисник. У истој
тачки наведено је да се пре издавања сагласности за постављање предметних инсталација мора
посебним уговором регулисати плаћање накнаде за коришћење – закуп дела замљишног појаса
предметних путева у складу са Одлуком о висини накнада за коришћење путева (Сл. гласник РС бр.
16/2009). У условима ЈП ''Путеви Србије'' је наведено да се траса предметних инсталација мора
пројектом усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута тј. потребно је
прибавити услове и од осталих јавно-комуналних предузећа, ''Србија гас'', Војске, ''Телеком
Србија'', ''Електро Војводине'' и др. У образложењу издатих услова је наведено да инвеститор у
циљу добијања коначне сагласности треба да достави између осталог захтев за издавање
сагласности, доказ о уплати прописане републичке административне таксе, локацијску дозволу на
увид, копије планова и извод из земљишних књига или поседовних листова за катастарске парцеле
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на којима се налази предметни пут и кроз које се постављају предметне инсталације и идејни
пројекат.
Након добијања услова ЈП ''Путеви Србије'' Министарство се по службеној дужности
обратило и другим јавним комуналним предузећима за добијање услова за постављање
телекомуникационог оптичког кабла, па је тако 11.02.2010. године од стране Министарства упућен
допис ка ЈКП Београдске електране, Телеком Србија, ЈКП Београдски водовод и канализација и
Електродистрибуција Београд.
Инвеститор је уз захтев за издавање локацијске дозволе приложио извод из главног
пројекта телекомуникационе оптичке мреже у Србији за деоницу Београд (петља Нови Сад) –
Батајница.
Министарство животне средине и просторног планирања издало је инвеститору ''Нуба
инвест'' решење о локацијској дозволи број 350-01-1396/2009-07 од 26.04.2010. године којим се
утврђују услови за изградњу оптичког кабла на релацији Београд (петља Нови Сад) - Батајница и
постављање предметних инсталација и заштитних цеви поред и испод трасе коловоза државног
пута првог реда. У издатој локацијској дозволи наведена су правила грађења преузета из Услова
издатих од стране ЈП ''Путеви Србије'' број 344-214/2010 од 19.01.2010. године. У делу који се
односи на посебне услове у локацијској дозволи се наводи да се инвеститор мора придржавати
приликом изградње телекомуникационог оптичког кабла услова добијених од Електродистрибуције
Београд број 752/10 од 05.03.2010. године, ЈКП Београдски водовод и канализација број Д/383 и
К/248 од 05.03.2010. године, ЈКП Београдске електране бр. 998/2 од 29.03.2010. године и Телеком
Србија бр. 0739/0760/03/01-42460 од 14.04.2010. године. У образложењу решења о локацијској
дозволи наведено је да је инвеститор уз захтев поднео копије плана парцела државног пута првог
реда, извод из катастра подземних инсталација, као и услове ЈП ''Путеви Србије'' број 344-214/2010
од 19.01.2010. године, који у овој фази представљају доказ о праву закупа у складу са чланом 135.
Закона, иако се сва напред набројана документација не налази у предмету. Решење о локацијској
дозволи потписао је помоћник министра окр. Небојша Јањић а решење је постало правоснажно
28.05.2010. године. Министарство животне средине и просторног планирања је по службеној
дужности дана 27.04.2010. године доставило копију локацијске дозволе за изградњу оптичког кабла
на релацији Београд (петља Нови Сад) - Батајница Секретаријату за урбанизам града Београда.
Докази на основу којих се утврђују наведене чињенице су:
- Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0101396/2009-07 од 09.12.2009. године,
- Захтев за издавање локацијске дозволе од 08.12.2009. године са пуномоћјем адвокату
Радовану Грбовићу од 04.12.2009. године,
- Допис Министарства број 350-01-01396/2009-07 од 10.12.2009. године,
- Услови ЈП ''Путеви Србије'' 344-214/2010 од 19.01.2010. године,
- Дописи Министарства животне средине и просторног планирања од 11.02.2010. године
упућени јавним комуналним предузећима за добијање услова са приложеним одговорима истих, и
то: ЈКП Београдске електране, Телеком Србија, ЈКП БВК и Електродистрибуција Београд,
- извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже за деоницу Београд (петља
Нови Сад) - Батајница,
- Решење о локацијској дозволи број број 350-01-01396/2009-07 од 27.04.2010. године, као и
примерак решења са клаузулом правоснажности,
- Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01396/2009-07
од 27.04.2010. године достављени Секретаријату за урбанизам града Београда.
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Издавање локацијске дозволе за деоницу Београд – Панчево – Вршац – Ватин
Предузеће ''Нуба инвест'' је дана 03.02.2010. године поднело захтев за издавање локацијске
дозволе Министарству животне средине и просторног планирања. Исти захтев је заведен у
писарници Управе за заједничке послове републичких органа под бр. 351-03-124 од 03.02.2010.
године. Инвеститор је овим захтевом од надлежног Министарства тражио издавање локацијске
дозволе ради даље разраде пројекта изградње телекомуникационе оптичке мреже на деоници
Београд – Панчево – Вршац - Ватин. Инвеститор је у захтеву навео да прилаже саобраћајнотехничке услове (тражи се од Министарства да службеним путем прибави услове ЈП ''Путеви
Србије''), ситуациони план са стационажама, извод из катастра подземних инсталација (инвеститор
је у поступку прибављања предметних инсталација од стране надлежних катастарских служби).
Министарство животне средине и просторног планирања упутило је дана 11.02.2010.
године допис ЈП ''Путеви Србије'' у којем траже услове за изградњу оптичког кабла на релацији
Београд – Панчево – Вршац – Ватин од истог предузећа. У допису је наведено да се доставља један
примерак ситуационог плана док ће инвеститор осталу документацију доставити директно ЈП
''Путеви Србије''. ЈП ''Путеви Србије'' је 22.02.2010. године одговорило Министарству на њихов
допис и том приликом тражило да се достави документација која недостаје, и то: прегледна
ситуациона карта израђена на катастарско-топографској подлози, геодетски снимљене попречне
профиле предметног пута, мишљење о могућностима планирања предметне трасе оптичког кабла
издато од стране стручних служби Војводина пут АД Панчево и копију плана извода из земљишних
књига или поседовних листова за катастарске парцеле на којима се налази путни правац. Предузеће
''Нуба инвест'' је дана 10.03.2010. год. доставило прегледне карте Министарству животне средине и
просторног планирања као допуну захтева за локацијске дозволе (у прилогу дописа не налазе се
исте).
Предузеће ЈП ''Путеви Србије'' издало је услове број 344-566/10-2 од 30.03.2010. године
које је по службеној дужности тражило Министарство и којима су наведени општи услови за
постављање предметних инсталација поред и испод предметних путева, услови за паралелно
вођење предметних инсталација са предметним путевима, услови за евентуално укрштање
предметних инсталација са предметним путевима и др. У тачки 3. издатих услова наведено је да се
оптички каблови могу градити на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви –
својина Р. Србије и на којима се ЈП ''Путеви Србије'' воде као корисник. У истој тачки наведено је
да се пре издавања сагласности за постављање предметних инсталација мора посебним уговором
регулисати плаћање накнаде за коришћење – закуп дела замљишног појаса предметних путева у
складу са Одлуком о висини накнада за коришћење путева (Сл. гласник РС бр. 16/2009). У
условима ЈП ''Путеви Србије'' је наведено да се траса предметних инсталација мора пројектом
усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута тј. потребно је прибавити
услове и од осталих јавно-комуналних предузећа, ''Србија гас'', Војске, ''Телеком Србија'', ''Електро
Војводине'' и др. У образложењу издатих услова је наведено да инвеститор у циљу добијања
коначне сагласности треба да достави између осталог захтев за издавање сагласности, доказ о
уплати прописане републичке административне таксе, локацијску дозволу на увид, копије планова
и извод из земљишних књига или поседовних листова за катастарске парцеле на којима се налази
предметни пут и кроз које се постављају предметне инсталације и идејни пројекат.
Инвеститор ''Нуба инвест'' доставио је Министарству животне средине и просторног
планирања ситуациони план телекомуникационе мреже у Србији за деоницу Београд – Панчево –
Вршац – Ватин уз захтев за издавање локацијске дозволе.
Министарство животне средине и просторног планирања издало је инвеститору ''Нуба
инвест'' решење о локацијској дозволи број 351-03-00124/2010-07 од 28.04.2010. године којим се
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утврђују услови за изградњу оптичког кабла на релацији Београд – Панчево – Вршац - Ватин и
постављање предметних инсталација и заштитних цеви поред и испод трасе коловоза државног
пута првог реда. У издатој локацијској дозволи наведена су правила грађења преузета из Услова
издатих од стране ЈП ''Путеви Србије'' број 344-566/10-2 од 30.03.2010. године. У образложењу
решења о локацијској дозволи наведено је да је инвеститор уз захтев поднео копије плана парцела
државног пута првог реда, извод из катастра подземних инсталација, као и услове ЈП ''Путеви
Србије'' број 344-566/10-2 од 30.03.2010. године, који у овој фази представљају доказ о праву закупа
у складу са чланом 135. Закона, иако се сва напред набројана документација не налази у предмету.
Решење о локацијској дозволи потписао је помоћник министра окр. Небојша Јањић а решење је
постало правоснажно 28.05.2010. године. Министарство животне средине и просторног планирања
је по службеној дужности дана 28.04.2010. године доставило копију локацијске дозволе за изградњу
оптичког кабла на релацији Београд – Панчево – Вршац – Ватин Одељењу за урбанизам општина
Панчево, Вршац, Ватин и Секретаријату за урбанизам града Београда.
Докази и документација на основу којих се утврђују наведене чињенице су:
- Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300124/2010-07 од 03.02.2010. године,
- Захтев за издавање локацијске дозволе од 03.02.2010. године,
- Допис Министарства број 351-03-00124/2010-07 од 11.02.2010. године,
- Допис ЈП ''Путеви Србије'' бр. 344-566/10-02 од 22.02.2010. године,
- Допис ''Нуба инвест'' бр. 143/10 од 10.03.2010. године,
- Услови ''ЈП ''Путеви Србије'' број 344-566/10-2 од 30.03.2010. год.,
- Ситуациони план телекомуникационе мреже у Србији за деоницу Београд – Панчево –
Вршац – Ватин,
- Решење о локацијској дозволи број број 351-03-00124/2010-07 од 28.04.2010. године, у пет
примерака, као и примерак решења са клаузулом правоснажности,
- Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00124/2010-07
од 28.04.2010. године достављени Одељењу за урбанизам општина Ватин, Вршац, Панчево и
Секретаријату за урбанизам града Београда.
Издавање локацијске дозволе за деоницу Аутокоманда – Бубањ Поток
Предузеће ''Нуба инвест'' је дана 16.12.2009. године поднело захтев за издавање локацијске
дозволе Министарству животне средине и просторног планирања. Исти захтев није заведен у
писарници Управе за заједничке послове републичких органа већ је број предмета на њему уписан
обичном оловком. Захтеву је додељен број 350-01-1415/2009-07 од 16.12.2010. године. Инвеститор
је овим захтевом од надлежног Министарства тражио издавање локацијске дозволе ради даље
разраде пројекта изградње телекомуникационе оптичке мреже на деоници Аутокоманда – Бубањ
Поток. Инвеститор је у захтеву навео да прилаже саобраћајно-техничке услове (тражи се од
Министарства да службеним путем прибави услове ЈП ''Путеви Србије''), ситуациони план са
стационажама, извод из катастра подземних инсталација (инвеститор је у поступку прибављања
предметних инсталација од стране надлежних катастарских служби).
Министарство животне средине и просторног планирања упутило је дана 16.12.2009.
године допис ЈП ''Путеви Србије'' у којем траже услове за изградњу оптичког кабла на релацији
Аутокоманда – Бубањ Поток од истог предузећа. У допису је наведено да се доставља један
примерак ситуационог плана, извод из главног пројекта и захтев инвеститора, док ће инвеститор
осталу документацију доставити директно ЈП ''Путеви Србије''.
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Предузеће ЈП ''Путеви Србије'' издало је услове број 344-281/2010 од 22.01.2010. године
које је по службеној дужности тражило Министарство и којима су наведени општи услови за
постављање предметних инсталација поред и испод предметних путева, услови за паралелно
вођење предметних инсталација са предметним путевима, услови за евентуално укрштање
предметних инсталација са предметним путевима и др. У тачки 3. издатих услова наведено је да се
оптички каблови могу градити на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви –
својина Р. Србије и на којима се ЈП ''Путеви Србије'' воде као корисник. У истој тачки наведено је
да се пре издавања сагласности за постављање предметних инсталација мора посебним уговором
регулисати плаћање накнаде за коришћење – закуп дела замљишног појаса предметних путева у
складу са Одлуком о висини накнада за коришћење путева (Сл. гласник РС бр. 16/2009). У
условима ЈП ''Путеви Србије'' је наведено да се траса предметних инсталација мора пројектом
усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута тј. потребно је прибавити
услове и од осталих јавно-комуналних предузећа, ''Србија гас'', Војске, ''Телеком Србија'', ''Електро
Војводине'' и др. У образложењу издатих услова је наведено да инвеститор у циљу добијања
коначне сагласности треба да достави између осталог захтев за издавање сагласности, доказ о
уплати прописане републичке административне таксе, локацијску дозволу на увид, копије планова
и извод из земљишних књига или поседовних листова за катастарске парцеле на којима се налази
предметни пут и кроз које се постављају предметне инсталације и идејни пројекат.
Након добијања услова од стране ЈП ''Путеви Србије'' Министарство животне средине и
просторног планирања доставило је захтев за добијање услова за постављање телекомуникационог
оптичког кабла на релацији Аутокоманда Београд – Бубањ Поток и другим јавним и комуналним
предузећима, и то: Електродистрибуцији Београд, ЈКП БВК, ЈКП Београдске електране, НИС
Енергогас, Електромрежа Србије, Телеком Србије.
Министарство је добило услове од ЈП Београдске електране 13.04.2010. године, од
Електромрежа Србије 19.03.2010. године, од ЈП Србијагас 15.03.2010. године, од
Електродистрибуције Београд 14.06.2010. године, од ЈКП БВК 09.03.2010. године и 03.03.2010.
године. Инвеститор је уз захтев за издавање локацијске дозволе предао и извод из главног пројекта
телекомуникационе оптичке мреже Србије за деоницу Аутокоманда – Бубањ Поток, са
ситуационим планом, а у име инвеститора преудзеће ''Геоурб груп'' је доставило копије планова
подземних инсталација и копије плана парцела на шест ЦД.
Министарство животне средине и просторног планирања издало је инвеститору ''Нуба
инвест'' решење о локацијској дозволи број 350-01-01415/2009-07 од 17.06.2010. године којим се
утврђују услови за изградњу оптичког кабла на релацији Аутокоманда – Бубањ Поток и
постављање предметних инсталација и заштитних цеви поред и испод трасе коловоза државног
пута првог реда. У издатој локацијској дозволи наведена су правила грађења преузета из Услова
издатих од стране ЈП ''Путеви Србије'' број 344-281/2010 од 22.01.2010. године. Поред услова ЈП
''Путеви Србије'' у локацијску дозволу унети су и услови за прикључење на саобраћајну, комуналну
и другу инфраструктуру Електродистрибуције Београд, ЈКП БВК, ЈКП Боеградске електране, ЈП
Србијагас и Електромрежа Србије. У образложењу решења о локацијској дозволи наведено је да је
инвеститор уз захтев поднео копије плана парцела државног пута првог реда, извод из катастра
подземних инсталација, као и услове ЈП ''Путеви Србије'' број 344-281/2010 од 22.01.2010. године,
који у овој фази представљају доказ о праву закупа у складу са чланом 135. Закона. Решење о
локацијској дозволи потписао је помоћник министра окр. Небојша Јањић а решење је постало
правоснажно 21.07.2010. године. Министарство животне средине и просторног планирања је по
службеној дужности дана 17.06.2010. године доставило копију локацијске дозволе за изградњу
оптичког кабла на релацији Београд Аутокоманда – Бубањ Поток Секретаријату за урбанизам града
Београда.
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Докази и документација на основу којих се утврђују наведене чињенице су:
-Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0101415/2009-07 од 16.12.2009. године,
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 16.12.2009. године са пуномоћјем ка адвокату
Радовану Грбовићу од 04.12.2009. године,
-Допис Министарства број 350-01-01415/2009-07 од 16.12.2009. године,
-Услови ''ЈП ''Путеви Србије'' број 344-281/2010 од 22.01.2010. год.,
-Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже у Србији за деоницу
Аутокоманда - Бубањ Поток,
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања од 11.02.2010. године
јавним и комуналним предузећима Електродистрибуција Београд, ЈКП БВК, ЈКП Београдске
електране, НИС Енергогас, Електромрежа Србија, Телеком Србија,
-Допис ЈКП Београдске електране од 13.04.2010. године,
-Допис Електромрежа Србије од 19.03.2010. године,
-Допис ЈП Србијагас од 17.03.2010. године,
-Допис Електродистрибуције Београд од 14.06.2010. године,
-Дописи ЈКП БВК од 03.03.2010. и 09.03.2010. године,
-Допис предузећа ''Геоурб груп'' од 28.12.2009. године са прилозима инсталација подземних
водова и копија планова парцела на шест ЦД,
-Решење о локацијској дозволи број број 350-01-01415/2009-07 од 17.06.2010. године, са
клаузулом правоснажности,
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01415/2009-07
од 17.06.2010. године достављен и Секретаријату за урбанизам града Београда.
На основу исказа сведока Љиљане Марић од 10.10.2012. године запосленом у Министарству
грађевинарства и урбанизма, Сектор за урбанизам и становање, утврђују се околности издавања
решења о локацијским дозволама за постављање телекомуникационог оптичког кабла предузећу
''Нуба инвест'' из Београда. Љиљана Марић је као обрађивач била задужена свим предметима који
се односе на издавање локацијских дозвола предузећу ''Нуба инвест''. Наиме, сведок Љиљана Марић
изјавила је да је предузеће ''Нуба инвест'' достављало захтеве за издавање локацијских дозвола за
постављање телекомуникационог оптичког кабла уз непотпуну документацију односно уз поједине
захтеве нису достављене копије парцела, изводи из катастра подземних инсталација водова, као и
услови јавних и комуналних предузећа а што су били у обавези према одредбама Закона о
планирању и изградњи. Иако није постојала сва неопходна документација сведока Љиљана Марић
је по налогу помоћника министра окр. Небојше Јањића сачињавала решења о локацијским
дозволама за инвеститора ''Нуба инвест'', али иста није потписивала што такође није радила ни
правник у Министарству Анђелић Слободанка, ни њен директни претпостављени сведок Душанка
Дедић-Тодоровић. Наведена решења потписао је само помоћник министра окр. Небојша Јањић, а
што је у супротности са устаљен праксом која постоји у Министарству грађевинарства и урбанизма
чији је претходник Министарство животне средине и просторног планирања.
Из исказа сведока Душанке Дедић-Тодоровић од 10.10.2012. године запосленом у
Министарству грађевинарства и урбанизма, Сектор за урбанизам и становање, на околности
издавања решења о локацијским дозволама за постављање телекомуникационог оптичког кабла
предузећу ''Нуба инвест'' из Београда утврђује се да је Душанка Дедић као шеф одсека предмете
везане за издавање локацијских дозвола предузећу «Нуба инвест» доделила обрађивачу сведоку
Љиљани Марић, и истој пренела инструкције које је добила од стране помоћника министра окр.
Небојше Јањића да су инвеститору неопходни само услови ЈП «Путеви Србије» док услове од
других јавно комуналних предузећа не треба прибављати, а што је наложено од стране министра
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окр. Оливера Дулића. Решења о издатим локацијским дозволама предузећу «Нуба инвест» Душанка
Дедић-Тодоровић није парафирала, иако је то стандардна процедура, из разлога како сама наводи,
што локацијске дозволе нису издате у складу са Законом о планирању и изградњи.
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ИЗДАТЕ ПРЕДУЗЕЋУ ''НУБА ИНВЕСТ''
Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник'' РС број 72/2009) у члану 135.
предвиђено је да се уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже локацијска дозвола, идејни
пројекат или главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли, доказ
о праву својине, односно закупа на земљишту, односно доказ о праву својине на објекту ако се
изводе радови на надзиђивању објекта, доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за
уређивање грађевинског земљишта и доказ о уплати административне таксе.
Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01631/2009-07 за релацију
Батровци - Београд
Сходно горе наведеном члану 135. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник'' РС
72/2009), предузеће „Нуба инвест“ Д.О.О. из Београда, дана 25.11.2009. године обратило се
Министарству животне средине и просторног планирања са ЗАХТЕВОМ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ на пројекту изградње телекомуникационе оптичке мреже на локацији
Батровци – Београд уз аутопут Е 70. Том приликом уз захтев за издавање грађевинске дозволе
предузеће „Нуба инвест“ приложило је решење о локацијској дозволи број 350-01-01095/2009-07
издато од стране Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије. У
свом захтеву за издавање грађевинске дозволе инвеститор је навео да ће накнадно доставити
Главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли, доказ о праву
својине односно закупа на грађевинском земљишту и доказ о уређивању односа у погледу плаћања
накнаде .
Истога дана 25.11.2009. године, предузеће „Нуба инвест“ДОО је Министарству животне
средине и просторног планирања доставило допуну захтева за издавање грађевинске дозволе, у
коме је приложен Уговор закључен дана 25.11.2009. године између ЈП “Путеви Србије“ и „Нуба
инвест“ Д.О.О. заведен у ЈП “Путеви Србије“ под бројем 344-4907/09-07, заведен код „Нуба инвест“
Д.О.О. под бројем 112/09. На основу члана 6. овог уговора а сходно члану 6. Одлуке о висини
накнада за употребу државног пута (''Службени гласник'' РС број 16/09), други уговарач односно
предузеће „Нуба инвест“ Д.О.О. се обавезује да за постављање предметних инсталација поред и
испод предметног пута за које је издата сагласност првог уговарача - ЈП “Путеви Србије“ под
бројем 344-4907/09-6 од 25.11.2009.године, пре пријема те сагласности уплати једнократну накнаду
у износу од 28.038.024,00 динара на текући рачун првог уговарача.
Дана 27.11.2009. године, предузеће „Нуба инвест“ Д.О.О. је Министарству животне
средине и просторног планирања уз другу допуну захтева за издавање грађевинске дозволе
доставило и главни пројекат изградње телекомуникационе оптичке мреже са извршеном техничком
контролом за деоницу Батровци – Београд. Главни пројекат израдила је ПС ''Телефонија'' АД
Београд и исти је садржан у две „свеске“.
У склопу прве „свеске“ налази се следећа документација:
-Насловна страна са називом главног пројекта ''Изградња телекомуникационе оптичке мреже
у Србији 1. фаза: деоница Батровци – Београд'' за инвеститора ''Нуба инвест'' ДОО Београд, оверена
од стране одговорног пројектанта магистра Радета Секулића- дипл. електроинжењер, пројектанта
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Марка Гарића- инж. електротехнике и директора сектора за мреже Драган Килибарде- дипл.
електроинжењера. На поменутој насловној страни констатовано је ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА што
је оверено печатима предузећа ''Телефонкабл'' Београд и потписано од стране извршног директора
инжењеринга Алексадра Дробњака, као и печатом Михајла Тошовића и његовим својеручним
потписом. На полеђини насловне стране налази се потврда Министарства животне средине и
просторног планирања да је главни пројекат за извођење радова на изградњи оптичких каблова на
релацији Батровци – Београд, на М-1 (Е 70) деонице Граница Хрватске (Батровци) – Аеродром
Београд урађен у складу са правилима грађења садржаним у локацијској дозволи број 350-0101095/2009-07 од 16.10.2009. године,
-АПР решење о регистрацији предузећа ПС ''Телефонија'' АД Београд,
-Лиценца за пројектовање за предузеће ПС ''Телефонија'' АД Београд,
-Решење о одређивању одговорног пројектанта мр. Секулић Раде,
-Лиценца одговорног пројектанта мр. Секулић Раде,
-Изјава одговорног пројектанта,
-Преглед прописа и стандарда по којима је израђен главни пројекат,
-Пројектни задатак,
У прилогу сагласности, налази се следећа документација:
Решење о локацијској дозволи број 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009 године које у свом
обарзложењу садржи само Услове ЈП Путеви Србије број 344-3021/09-5 од 18.09.2009 године, што
је супротно чл. 55. Закону о планирању и изградњи који прописује да локацијска дозвола садржи
све услове за израду главног пројекта и садржи нарочито податке о инвенститору, правила грађења,
услове за прикључење саобраћаја на комуналну и другу инфракструктуру и друге услове у складу
са посебним законом. У конкретном случају напред наведена локацијска дозвола је издата без
прибављених услова за прикључене на саобраћајну комуналну инфракструктуру, што значи да
издата локацијска дозвола није садржала све услове потребне за израду главног пројекта.
Услови ЈП Путеви Србије број 344-3021/09-5 од 21.09.2009. године, су од стране
Министарства животне средине и просторног планирања прихваћени као доказ о праву својине који
је неопходан за издавање Решења о грађевинској дозволи у смислу члана 135 Закона о планирању и
изградњи јер се ради о путном појасу којим управљају ЈП „Путеви Србије“.
Решење ЈП Путеви Србије о давању коначне сагласности број 344-4907/09-6 од 25.11.2009.
године.
Извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости и Идејног пројекта: За
израдњу телекомуникационе оптичке мреже у Србије 1. фаза-деоница: Батровци-Београд, број 35001-01269/2009-07 од 17.11.2009. године.
-Техничко решење, опис радова, организација рада
-Техничка контрола главног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже у
Србије 1. фаза: Батровци-Београд оверена и потписана од стране одговорног вршиоца техничке
контроле Михајла Тошовића-Дипломирани инжињер електротехнике, извршног директора
инжињеринга Александра Дробњака-Дипломирани инжињер електротехнике као и печатима
Министарства животне средине и просторног планирања. На полеђини техничке контроле
константовано је да се сходно члану 135. став 5. Закона о планирању и изградњи ПОТВРЂУЈЕ да је
главни пројекат за извођење радова на изградњи оптичког кабла на релацији Батровци-Београд на
М-1 (Е70), деонице граница Хрватске (Батровци) Аеродром Београд, урађен у складу са правилима
грађења садржаним у локацијској дозволи бр. 350-01-01095/2009 -07 од 16.10.2009. године, што је
оверено и печатом Министарства животне средине и просторног планирања. Техничка контрола
садржи следећу документацију:
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Извод из АПР о регистрацији предузећа „ Телефонкабл“
Решење АПР број БД. 210430/2006 од 06.12.2006. године, о регистрацији предузећа
Телефонкабл.
Решење Министарства за капиталне инвестиције број 351-02-00970/2004-07 од 29.11.2004.
године, којим се утврђује испуњавање услова за давање лиценце предузећу Телефон кабл АД.
Решење о постављању одговорног вршиоца техничке контроле- Дипл. инж. ел. Михајло
Тошовић
Лиценца одговорног вршиоца контроле
Извештај о извршеној техничкој контроли главног пројектра за изграду телекомуникацион
оптичке мреже у Србији 1. фаза: деоница Батровци-Београд број 54/2009. од 27.11.2009. године,
потписан од стране одговорног вршиоца техничке контроле Михајла Тошовића.
Потврда број ТК – 54/2009. од 27.11.2009. године, о извршеној техничкој контроли потписана
од стране извршног Директора инжињеринга Александра Дробњака. На истој страни „свеске“
константовано је да се сходно члану 135. став 5. Закона о планирању и изградњи ПОТВРЂУЈЕ да је,
главни пројекат за извођење радова на изградњи оптичког кабла на релацији Батровци-Београд на
М-1 (Е70), деоница граница Хрватске (Батровци)-Аеродром Београд, урађен у складу са правилима
грађена садржаним о локацијској дозволи бр. 350-01-01095/2009 -07 од 16.10.2009. године, што је
оверено и печатом Министарства животне средине и просторног планирања.
У склопу друге „свеске“ налазе се технички цртежи попречних профила. Насловна страна
ове „свеске“ оверена је са два печата Министарства животне средине и просторног планирања,
печатом ПС Телефонија АД Београд и својеручно потписана од стране одговорног пројектанта мр.
Радета Секулића-, дипл. ел. инж. На полеђини насловне стране на акту са меморандумом
„Телефонкабл“ акционарско друштво за пројектоварње, изградњу, инжињеринг и промет,
константовано је да се пројекат прихвата након што је извршена техничка контрола главног
пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже у Србији на деоници Батровци- Београд
број 54/2009 од 27.11.2009. године, што је својеручно потписао одговорни вршилац техничке
контроле Михајло Тошовић као извршни директор инжињеринга
У складу са одредбама члана 14. став 1. тачка 2. и 3. Закона о јавним путевима (''Службени
гласник'' РС број 101/2005), члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник''
СРЈ број 33/97 и 31/01) и члана 54. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник'' РС број
72/09), ЈП „Путеви Србије“ је дана 25.11.2009. године под бројем 344-4907/09-6 инвеститору „Нуба
инвест“ Д.О.О. издало решење којим се даје сагласност за постављање оптичког кабла на релацији
Батровци – Београд. Захтев за издавање овог решења у име инвеститора поднело је Министарство
животне средине и просторног планирања – кабинет Министра својим дописом број сл/2009 од
29.10.2009. године. Сходно одредбама из чл.169.став 3 Закона о планирању и изградњи орган
надлежан за издавање одобрења за изградњу, у овом случају Министарство животне средине и
просторног планирања овлашћено је да може у име инвеститора јавним предузећима подносити
захтеве за издавање услова али наведеним законом није предвиђено да Министарство може у име
инвеститора подносити захтев за издавање решења о сагласности.
На основу члана 131. став 1. и члана 132. став 2. Закона о планирању и изградњи, ревизиона
комисија за стручну контролу техничке документације је дана 17.11.2009. године под бројем 35001-01269/2009-07 сачинила извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости и
идејног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на деоници Батровци – Београд. У
образложењу овог извештаја стоји да је на седници одржаној 16.11.2009. године ревизиона
комисија на основу завршних извештаја известилаца стручне контроле (проф. доктор Слободан
Лазовић – дипломирани електроинжењер и сведок Дарко Павловић – дипломирани економиста) за
студију оправданости идејног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже у Србији 1.
фаза – деоница Батровци – Београд, закључила да се техничка документација прихвата и да на
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основу идејног пројекта који је у свему усаглашен са условима датим у Решењу о локацијској
дозволи број 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009. године, инвеститор може приступити изради
главног пројекта. Извештај о извршеној стручној контроли потписао је окр. Небојша Јањић
дипл.инж.арх. као председник ревизионе комисије и Државни секретар Владимир Јовановић
дипл.екон.
На основу Закона о административним таксама (''Службени гласник'' РС број
43/2003...5/2005,) инвеститор предузеће „Нуба инвест“ Д.О.О. на име административне таксе за
изградњу објекта у износу од 0,2 % предрачунске вредности објекта уплатило је на рачун буџета
Републике Србије новчани износ од 558.606,45 динара, о чему је Министарству животне средине и
просторног планирања достављена потврда Уни кредит банке од 04.12.2009. године, којом се
потврђује да је наведена уплата извршена.На тај начин испуњена је обавеза инвеститора у погледу
плаћања административних такси што је предвиђено у члану 135 Закона о планирању и изградњи.
На основу напред наведене документације коју је инвеститор „Нуба инвест“ Д.О.О.
доставио надлежном Министарству, а сходно члану 133. став 2. тачка 16. Закона о планирању и
изградњи, члану 20. Закона о Министарствима Републике Србије и члану 192. Закона о општем
управном поступку, Министарство животне средине и просторног планирања дана 01.12.2009.
године донело је Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01631/2009-07. Наведено Решење о
грађевинској дозволи својеручно је потписао Министар животне средине и просторног планирања
окр. Оливер Дулић.
Ради утврђивања правоснажности решења о грађевинској дозволи број 351-03-01631/2009-07,
Министарство животне средине и просторног планирања се дана 22.03.2010. године обратило
Управном суду. Дана 19.04.2010. године Управни суд Републике Србије је под бројем Ур-263/10
доставио допис надлежном Министарству – Сектору за грађевинарство у коме их извештава да је
након извршених провера кроз уписник Управног суда, утврђено да није покренут управни спор
против горе поменутог решења Министарства закључно са 16.04.2010. године. Клаузула
правоснажности поменутог Решења о грађевинској дозволи је уписана дана 05.01.2010. године и
оверена печатом надлежног Министарства.
Одредбом члана 138.Закона о планирању о изградњи предвиђено је да надлежни орган
доставља по један примерак Решења о грађевинској дозволи инспекцији која врши надзор над
изградњи објекта, а копија решења се доставља и јединици локалне самоуправе на чијој територији
се гради објекат. С тим у вези дана 09.12.2009. године, решење о грађевинској дозволи број 351-0301631/2009-07 Министарство животне средине и простороног планирања је проследило
Републичкој грађевинској инспекцији, ЈП Путеви Србије, као и локалним самоуправама Сремска
Митровица, Рума, Шид, Стара Пазова, Земун, Пећинци, Нови Београд и Сурчин.
Дана 05.01.2010. године, предузеће „Нуба Инвест“ Д.О.О. из Београда закључио је уговор
са извођачем радова предузећем „Телегроуп“ ДОО Београд и исти је потписано од стране Раста
Томажића, као одговорног лица у предузећу „Нуба Инвест“ ДОО Београд као наручиоца и од
Nahmijas Goran као одговорног лица у предузећу извођача “Телегроуп” ДОО Београд. Сходно чл. 5.
овог уговора предузеће “Телегроуп” ДОО Београд дана 08.11.2010. године упутило је допис којим
обавештава Министарству животне средине и простроног планирања о пријави радова са почетком
11.01.2010. године.
У омоту списа локацијске дозволе Батровци – Београд налази се допис Савета за борбу
против корупције 72 број: 07-5885/2010 од 16.08.2010. године, упућен Министарству животне
средине и простороног планирања, насловљен на име министра окр. Оливера Дулића. Наведеним
актом Савет за борбу против корупције обавештава Министарство да је добио представку у којој се
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указује на низ пропуста који су учињени у издавању дозвола предузећу „Нуба Инвест“ ДОО из
Београда на изградњи оптичког кабла на релацији Батровци – Београд, те стога Савет за борбу
против корупције моли Министарство животне средине и просторног планирања да им се достави
документација из списа предмета, како би савет могао да настави рад по представци.
Од укупно осам решења о грађевинским дозволама које је предузећу „Нуба Инвест“ ДОО
Београд издало Министарство животне средине и просторног планирања, само прво Решење о
грађевинској дозволи број 351-03-01631/2009-07 за релацију Батровци – Београд је потписао окр.
Оливер Дулић, као министар, док је преосталих седам Решења о грађевинским дозволама
потписано од стране Александре Дамјановић Петровић- помоћника министра Министарства
животне средине и просторног планирања.
На основу увида у документацију утврђено да је свих осам Решења о грађевинским
дозволама донето у складу са чл.135 Закона о планирању и изградњи, јер су Решења
формалноправно садржала сву потребну документацију предвиђену овим чланом Закона, а
поступање супротно закону је извршено у поступку издавања локацијских дозвола, као и у
поступцима овере идејних пројеката од стране Ревизионе комисије Министарства и ЈП“Путеви
Србије“.
Докази и документација на основу којих се утврђују наведене чињенице су:
- Омот списа предмета 351-03-01631/2009-07;
-Захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститора ''Nuba invest'' д.о.о. Београд од дана
25.11.2009. године упућен Министарству животне средине и просторног планирања за пројекат
изградње телекомуникационе оптичке мреже на локацији Батровци – Београд уз аутопут Е 70;
-Фотокопија Решења о локацијској дозволи бр. 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009. године
-Допуна захтева за издавање грађевинске дозволе инвеститора ''Nuba invest'' д.о.о. Београд од
дана 25.11.2009. године упућен Министарству животне средине и просторног планирања;
-Допуна захтева за издавање грађевинске дозволе инвеститора ''Nuba invest'' д.о.о. Београд од
дана 27.11.2009. године упућен Министарству животне средине и просторног планирања;
-Уговор закључен дана 25.11.2009. године између ЈП ''Путеви Србије'' и ''Nuba invest'' д.о.о.
Београд под бројем 344-4907/09-8;
-Решење о сагласности ЈП ''Путеви Србије'' бр. 344-4907/09-6 од 25.11.2009. године;
-Потврда о уплати средстава са рачуна ''Nuba invest'' д.о.о. Београд од дана 04.12.2009. године;
-Фотокопија Извештаја о извршеној стручној контроли студије оправданости и идејног
пројекта бр. 350-01-01269/2009-07 од 17.11.2009. године;
-Не потписано Решење о грађевинској дозволи бр. 351-03-01631/2009-07 од 01.12.2009.
године издато инвеститору ''Nuba invest'' д.о.о. Београд;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/2009-07 од
22.03.2010. године упућен Управном суду Београд;
-Допис Управног суда Београд бр. Ур-263/10 од 19.04.2010. године упућен Министарству
животне средине и просторног планирања са доставницом;
-Решење о грађевинској дозволи бр. 351-03-01631/2009-07 од 01.12.2009. године издато
инвеститору ''Nuba invest'' д.о.о. Београд;
-Пуномоћје привредног друштва ''Nuba invest'' д.о.о. Београд за адв. Радована Грбовића од
04.12.2009. године;
-Потврда о пријему документације привредног друштва ''Nuba invest'' д.о.о. Београд од
08.12.2009. године;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/2009-07 од
09.12.2009. године упућен Републичкој грађевинској инспекцији Нови Београд;
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-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/2009-07 од
09.12.2009. године упућен ЈП ''Путеви Србије'';
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/2009-07 од
09.12.2009. године упућен Општини Сремска Митровица;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/2009-07 од
09.12.2009. године упућен Општини Рума;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/2009-07 од
09.12.2009. године упућен Општини Шид;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/2009-07 од
09.12.2009. године упућен Општини Стара Пазова;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/2009-07 од
09.12.2009. године упућен Општини Земун;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/2009-07 од
09.12.2009. године упућен Општини Пећинци;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/2009-07 од
09.12.2009. године упућен Општини Нови Београд;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-01631/2009-07 од
09.12.2009. године упућен Општини Сурчин;
-Фотокопија пријаве радова привредног друштва ''ТелеГроуп'' д.о.о. бр. 48 од 08.01.2010.
године упућен Министарству животне средине и просторног планирања са фотокопијом Уговора од
дана 05.01.2010. године;
-Допис Владе Р. Србије бр. 72 број: 07-5885/2010 године од дана 16.08.2010. године упућен
Министарству животне средине и просторног планирања;
-Главни пројекат телекомуникационе оптичке мреже у Србији 1. Фаза: Деоница Батровци –
Београд – Свеска I и II за инвеститора привредно друштво ''Nuba invest'' д.о.о. Београд.

Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00045/2010-07 за релацију
Аеродром Београд – Београд Аутокоманда
Докази на основу којих се утврђују чињенице које се односе на издавање Решења о
грађевинској дозволи број 351-03-00045/2010-07 за релацију Аеродром Београд Београд
Аутокоманда су:
-Захтев за издавање грађевинске дозволе поднет од стране предузећа „Нуба Инвест“ ДОО
Београд,дел.број 028/10 од 18.01.2010. године за локацију Београд Петља Аеродром – Петља
Аутокоманда.
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01185/2009-07 од 09.12.2009. године, са клаузулом
правоснажности у овереној фотокопији.
-Решење ЈП Путеви Србије број 344-121/2010-2 од 13.01.2010. године.
-Уговор закључен између инвенститора – предузећа „Нуба Инвест“ ДОО Београд и ЈП Путеви
Србије број 344-121/2010-1 од 13.01.2010. године.
-Извештај Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације број 350-0101426/2009-07 од 29.12.2009. године, оверен печатом Министарства животне средине и простроног
планирања и својеручно потписан од стране окр. Небојше Јањића, као председника Ревизионе
комисије и државног секретара Владимира Јовановића.
-Потврда Уникредит банке од 01.02.2010. године о уплати новчаног износа од 84.315,00
динара, на рачун буџета Републике Србије.
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-Допис број 351-03-00045/2010-07 од 03.03.2010. упућен Управном суду од стране
Министарства животне средине и простроног планирања са захтевом вршења провера да ли је
покренут управни спор против овог решења.
-Уверење Управног суда број Ур-229/10 од 15.03.2010. године, упућено предузећу „Нуба
Инвест“ ДОО Београд са констатацијом да није покренут Управни спор против решења
Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00045/2010-07 од 28.01.2010.
године, закључно са 11.03.2010. године.
-Допис Управног суда Београд број Ур-213/10 од 31.03.2010. године упућен Министарству
животне средине и простроног планирања – Сектор за грађевинарство и инвенстиционе пројекте у
којем се Министарство обавештава да није покренут управни спор против решења број 351-0300045/2010-07 од 28.01.2010. године закључно са 29.03.2010. године.
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00045/2010-07 од 28.01.2010. године са
клаузулом правоснажности од дана 05.03.2010. године.
-Овлашћење дато од стране директора предузећа „Нуба Инвест“ ДОО Београд Драгани
Младеновић из Београда, да у име наведеног предузећа може преузети грађевинску дозволу из
Министарства животне средине и простроног планирања.
-Допис – пропратно писмо упућено од стране Министарство животне средине и простроног
планирања Републичкој грађевинској инспекцији и грађевинској инспекције Градске општине
Сурчин.
-Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300329/2010-07 од 12.03.2010.године са пријавама радова предузећа „Телегроуп“ од 15.03.2010.
године и 11.03.2010.године.
Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00401/2010-07 за локацију Хоргош – Београд
Е 75
Дана 08.04.2010..године Министарство животне средине и просторног планирања
решавајући по захтеву за издавање грађевинске дозволе „Нуба инвест“д.о.о. Београд , на основу
члана 133. став 2. тачка 16. Закона о планирању и изградњи ( службени гласник РС број 72/09) ,
члана 20. Закона о министарствиима Републике Србије ( службени гласник РС број 65/08 и 36/09) ,
члана 192. Закона о општем управном поступку ( службени лист СРЈ број 33/97 и 31/01) и
овлашћења Министра садржаним у решењу број 031-01-00006/2009-07 од 24.11.2009.године, донело
је решење о грађевинској дозволи број 351-03-00401/2010-07 којим се инвеститору „Нуба
инвест“д.о.о. дозвољава извођење радова на изградњи оптичког кабла на релацији Београд (
Батајница) – Хоргош и постављање предметних инсталација и заштитних цеви поред и испод трасе
коловоза државног пута број 22 ( Е 75) . Поменуто решење потписано је од стране помоћника
министра Александре Дамњановић Петровић. Дана 12.04.2010.године под бројем 3510300401/2010-07 Министарство животне средине и просторног планирања је копију предметног
решења доставило општинским управама кроз које пролази траса на којој се изводе радови на
постављању оптичке мреже и то општинама : Србобран , Мали Иђош, Бачка Топола, Нови Сад,
Врбас, Темерин, Инђија, Стара Пазова , Земун и Суботица . Истога дана под истим бројем примерак
Решења је достављен и ЈП „Путеви Србије „ .
Дана 24.03.2010.године Управа за заједничке послове републичких органа запримила је
захтев за издавање грађевинске дозволе поднет од стране предузећа „Нуба инвест“д.о.о. у циљу
даље разраде пројекта изградње телекомуникационе мреже у Републици Србији, конкретно на
локацији ХОРГОШ – БЕОГРАД ( Батајница) уз ауто пут број 22 (Е75). Уз достављени захтев
инвеститор је приложио и претходно добијено Решење о локацијској дозволи број 350-0101416/2009-07 издато од надлежног Министарства животне средине и просторног планирања дана
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05.02.2010.године, као и главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој
контроли .
На основу одредбе члана 131. став 1 и члана 132. став 2. Закона о планирању и изградњи (
службени гласник РС број 72/09),Ревизиона комисија за стручну контролу Министарства животне
средине и просторног планирања под бројем 350-01-0115/2010-07 од 26.02.2010.године, дала је
извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости и идејног пројекта за изградњу
оптичке мреже у Србији 2. Фаза деоница Београд ( Батајница) – Хоргош. Чланови поменуте
комисије су Владимир Јовановић – државни секретар у Министарству животне средине и
просторног планирања и као председник окр. Небојша Јањић – Помоћник Министра поменутог
Министарства . Извештају Ревизионе комисије претходила је седница одржана 25.02.2010.године,
на којој је достављена техничка документација прихваћена на основу завршних извештаја
известилаца стручне контроле за студију оправданости и идејни пројекат .
Дана 22.03.2010.године потписан је уговор између ЈП“Путеви Србије“ и инвеститора „Нуба
Инвест“д.о.о. који је код првог уговорача заведен под редним бројем 344-907/10-1 а код другог
уговарача под бројем 195/10, којим су регулисане обавезе инвеститора које настају постављањем
вода оптичког кабла на релацији Београд ( Батајница) – Хоргош. Такође овим уговором утврђена је
висина накнаде за употребу државног пута коју је инвеститор у обавези да уплати на текући рачун
првог уговарача а која у овом случају износи 49.244.997,80 динара . Истог дана 22.03.2010.године
ЈП“Путеви Србије „Београд је у складу са одредбама члана 14. став 1. тачка 2.и 3. Закона о јавним
путевима ( службени гласник РС број 101/2005, члана 192. Закона о општем уоравном поступку (
слућбени гласник СРЈ број 33/97 и 31/01) и члана 54. Закона о планирању и изградњи ( службени
гласник РС број 72/09) израдило решење број 344-907/10-3 којим се даје сагласност инвеститору за
постављање оптичког вода на релацији Београд ( Батајница) – Хоргош, и у коме су наведене
обавезе инвеститора а саставни део сагласности чини решење број 344-907/10-1 од
22.03.2010.године.
Дана 13.05.2010.године под бројем 351-03-00401/2010-07 Министарство животне средине и
просторног планирања је доставило допис Управном суду , којим се ради утврђивања
правоснажности донетог решења о грађевинској дозволи тражи извештај да ли је пред тим судом
покренут управни спор против поменутог решења . У вези са тим захтевом Управни суд је дана
31.05.2010.године доставио одговор број УР 391/10 Министарству – сектор за грађевинарство и
инвестиционе пројекте,у којем их извештава да је провером кроз уписник суда утврђено да није
покренут управни спор против решења о грађевинској дозволи коју је Министарство претходно
донело .
Дана 31.05.2010.године инвеститор „Нуба инвест“д.о.о. је Министарству животне средине
и просторног планирања под бројем 406/10-1 поднео захтев за пријаву радова на изградњи
телекомуникационе оптичке мреже 2. фаза деоница Београд ( Батајница) – Хоргош ( државна
граница са Републиком Мађарском), уз који је доставио и претходно добијено решење о
грађевинској дозволи. Предмет садржи следећу документацију:
-решење о грађевинској дозволи број 351-03-00401/2010-07 од дана 08.04.2010.године,
-захтев за пријаву радова број 406/10-1 од 31.05.2010.године,
-допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00401/2010-07 од
12.04.2010.године,
-дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00401/2010-07
од дана 12.04.2010.године упућени општинама Србобран, Мали Иђош, Бачка Топола, Град Нови
Сад, Врбас, Темерин, Инђија,Стара Пазова, Земун и Суботица,
-уверење Управног Суда број Ур-373/10 од 18.05.2010.године,
-допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00401/2010-07 од
дана 13.05.2010.године упућен Управном суду,
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-одговор Управног суда број Ур-391/10 од 31.05.2010.године,
-потврда УниКредита банке о преносу средстава од дана 07.04.2010.године,
-извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости и идејног пројекта број 35001-00115/2010-07 од 26.02.2010.године,
-уговор између ЈП“Путеви Србија“ и „Нуба инвест“ број 344-907/10-1 од дана
22.03.2010.године,
-решење ЈП“Путеви Србије“ број 344-907/10-3 од дана 22.03.2010.године,
-решење о локацијској дозволи број 350-01-01416/2009-07 од дана 05.02.2010.године и
-захтев за издавање грађевинске дозволе од 24.03.2010.године .
Докази на основу којих се утврђују чињенице које се односе на издавање Решење о
грађевинској дозволи број 351-03-00401/2010-07 за локацију Хоргош – Београд Е 75 су:
-Захтев за издавање грађевинске дозволе „Нуба инвест“д.о.о. Београд од 24.03.2010. године,
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00401/2010-07 од 08.04.2010. године, са
потврдом о пријему документације од 08.04.2010. године,
-уверење Управног Суда број Ур-373/10 од 18.05.2010.године,
-Дописи општинским управама: Србобран, Мали Иђош, Бачка Топола, Нови Сад, Врбас,
Темерин, Инђија, Стара Пазова, Земун и Суботица број 351-0300401/2010-07 од 12.04.2010. године,
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП "Путеви Србије" број
351-0300401/2010-07 од 12.04.2010. године,
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01416/2009-07 издато од Министарства животне
средине и просторног планирања дана 05.02.2010. године,
-Извештај Министарства животне средине и просторног планирања о извршеној стручној
контроли Студије оправданости и идејног пројекта за изградњу оптичке мреже у Србији 2. Фаза
деоница Београд (Батајница) – Хоргош број 350-01-0115/2010-07 од 26.02.2010.године,
-Уговор потписан 22.03.2010. године између ЈП “Путеви Србије“ и инвеститора „Нуба
Инвест“д.о.о. који је код првог уговорача заведен под редним бројем 344-907/10-1 а код другог
уговарача под бројем 195/10,
-Решење број 344-907/10-3 од 22.03.2010. године којим се даје сагласност инвеститору за
постављање оптичког вода на релацији Београд (Батајница) – Хоргош,
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања Управном суду број 351-0300401/2010-07 од 13.05.2010. године,
-Допис Управног суда Министарству – сектор за грађевинарство и инвестиционе пројекте
број УР 391/10 од 31.05.2010. године,
-Захтев „Нуба инвест“д.о.о. Министарству животне средине и просторног планирања за
пријаву радова на изградњи телекомуникационе оптичке мреже 2. фаза деоница Београд (
Батајница) – Хоргош ( државна граница са Републиком Мађарском) број 406/10-1 од 31.05.2010.
године,
-решење о грађевинској дозволи број 351-03-00401/2010-07 од дана 08.04.2010.године,
потврда Уни Кредит банке о преносу средстава од дана 07.04.2010.године.
Докази на основу којих се утврђују чињенице које се односе на издавање Решења о
грађевинској дозволи број 351-03-00726/2010-07 за локацију Београд (Бубањ Поток) – Ниш –
Прешево (граница са БЈРМ)
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-Захтев за издавање грађевинске дозволе заведен у деловоднику предузећа „Нуба Инвест“
ДОО Београд под бројем 404/10 од 27.05.2010. године, са фотокопијом решења о локацијској
дозволи број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године.
-Допуна захтева за грађевинску дозволу од 03.06.2010. године.
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године, са клаузулом
правоснажност уверене фотокопије од дана 15.04.2010. године.
-Решење ЈП Путеви Србије број 344-1684/10-3 од 01.06.2010. године.
-Уговор закључен између инвенститора – „Нуба Инвест“ ДОО Београ и ЈП Путеви Србије
број 344-1684/10-2 од 01.06.2010. године.
-Извештај о извршеној стручној контроли студије оправданости и идејног пројекта број 35001-00262/2010-07 од 21.04.2010. године.
-Потврда Уникредит банке од 24.06.2010. године.
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00726/2010-07 од 22.06.2010. године са
клаузулом правоснажности од 23.07.2010. године.
-Потврда о преузимању документације од 23.06.2010. године.
-Захтев за пријаву радова у два примерка од 15.07.2010. године.
-Закључак број 344-259/11-1 од 03.03.2011. године, ЈП Путеви Србије о исправци решења ЈП
Путева Србије број 344-1684/10-3 од 01.06.2010. године.
-Закључак број 344-1199 од 08.03.2011. године, ЈП Путеви Србије о исправци решења ЈП
Путева Србије број 344-325/10-1 од 01.02.2010. године.
-Захтев предузећа „Нуба Инвест“ ДОО Београд за исправку решења о одобрењу за изградњу
од 11.03.2011. године.
-Закључак број 351-03-00121/2010-07 од 11.03.2011. године донет од стране Министарство
животне средине и простроног планирања о исправци грешке у ставу I диспитизивно решење који
се односи на број стационаже.
-Анекс 1 Уговора ЈП Путева Србије број 344-1684/10-2 од 01.06.2010. године.
-Закључак број 351-03-00726/2010-07 од 23.03.2011. године донет од стране Министарство
животне средине и простроног планирања о исправци грешке у решењу грађевинске дозволе број
351-03-00726/2010-07 од 22.06.2010. године.
-Дописи – пропратна писма са повратницима: Градска општина, Гроцка, Општине: Прешево,
Смедерево, Велика Плана, Лапово, Баточина, Ћуприја, Параћин, Ћићевац, Ражањ, Алексинац,
Дољевац, Владичин Хан, Врање, Бујановац, Градови: Ниш и Лесковац, РГИ и ЈП Путеви Србије,
-Омот списа Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0301766/2010-07 од 18.10.2010.године, број 351-03-01760/2010-07 од 15.10.2010.године, број 351-0301684/2010-07 од дана 06.10.2010.године и број 351-03-01183/2010-07 од дана 22.07.2010.године са
обавештењем о почетку извођења радова на телекомуникационој мрежеи инвеститора.
Докази на основу којих се утврђују чињенице које се односе на издавање
Решења о грађевинској дозволи број 351-03-00764/2010-07 за локацију
Ниш - Димитровград (граница са Бугарском)
-Захтев за издавање грађевинске дозволе заведен у деловоднику предузећа „Нуба Инвест“
ДОО Београд под бројем 414/10 од 02.06.2010. године, са уговором закљученим између
инвеститора – ''Нуба инвест'' ДОО Београд и ЈП ''Путеви Србије'' број 344-1682/10-2 од 01.06.2010.
године,
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-00122/2010-07 од 17.03.2010. године са клаузулом
правоснажности од дана 22.04.2010. године у овереној фотокопији,
-Решење ЈП ''Путеви Србије'' број 344-1682/10-2 од 01.06.2010. године,
-Извештај о извршеној случајној контроли студије оправданости и идејног пројекта број 35001-00263/2010-07 од 21.04.2010. године,
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-Потврда Уникредит банке од 24.06.2010. године,
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-00764/2010-07 од 22.06.2010. године са
клаузулом правоснажности од 23.07.2010. године,
-Потврда о преузимању документације од 23.06.2010. године,
-Уверење Управног суда број Ур-525/10 од 27.07.2010. године, којим је констатовано да није
покренут управни спор против решења Министарства животне средине и просторног планирања бр.
351-03-00764/2010-07 од 22.06.2010. године, закључно са 23.07.2010. године,
-Дописи – пропратна писма са повратницима у којима су достављене копије решења о
грађевинској дозволи упућени: ЈП ''Путеви Србије'', Републичкој грађевинској инспекцији и
општинама Нишка Бања, Димитровград, Пирот, Бела Паланка и граду Нишу,
-Захтев за пријаву радова заведен у деловоднику предузећа ''Нуба инвест'' под бројем 585-10/2
од 15.07.2010. године,
-Обавештење о отпочињању радова од 22.07.2010. године.
Докази на основу којих се утврђују чињенице које се односе на издавање
Решења о грађевинској дозволи број 350-01-00729/2010-07 за локацију
Батајница – Београд (петља Нови Сад)
-Захтев за издавање грађевинске дозволе поднет од стране предузећа „Нуба Инвест“ ДОО
Београд, заведен у деловоднику предузећа под бројем 552/10 од 07.07.2010. године за локацију
Београд (петља Нови Сад) – Батајница (граница ГУП-а), уз ауто-пут Е 75,
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01316/2009-07 од 27.04.2010. године са клаузулом
правоснажности од дана 28.05.2010. године у овереној фотокопији,
-Решење ЈП ''Путеви Србије'' број 344-214/10-5 од 07.07.2010. године,
-Уговор закључен између инвеститора – ''Нуба инвест'' ДОО Београд и ЈП ''Путеви Србије''
број 344-214/10-5 од 07.07.2010. године,
-Извештај о извршеној стручној контроли студије оправданости и идејног пројекта број 35001-00470/2010-07 од 27.05.2010. године,
-Потврда Уникредит банке од 23.08.2010. године,
-Решење о грађевинској дозволи број 350-01-00729/2010-07 од 30.08.2010. године са
клаузулом правоснажности од 01.10.2010. године,
-Уверење Управног суда број Ур-691/10 од 06.10.2010. године којим је констатовано да није
покренут управни спор против решења Министарства животне средине и просторног планирања бр.
351-03-00729/2010-07 од 30.08.2010. године, закључно са 04.10.2010. године,
-Дописи – пропратна писма са повратницима у којима су достављене копије решења о
грађевинској дозволи упућени: ЈП ''Путеви Србије'', Републичкој грађевинској инспекцији и
општини Земун,
-Захтев за пријаву радова заведен у деловоднику предузећа ''Нуба инвест'' под бројем 761/10-1
од 06.10.2010. године,
-Обавештење о отпочињању радова од 13.10.2010. године,
-Омот списа Минисатрства животне средине и просторног планирања број 352-0100015/2010-07 од дана 08.07.2010.године са решењем ЈП“Путеви Србије „ број 344-214/2010 од
01.07.2010.године у прилогу.
Докази на основу којих се утврђују чињенице које се односе на издавање
Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01299/2010-07 за локацију
Београд – Панчево – Вршац – Ватин (граница са Румунијом)
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-Захтев за издавање грађевинске дозволе поднет од стране предузећа „Нуба Инвест“ ДОО
Београд, заведен у деловоднику предузећа под бројем 643/10 од 10.08.2010. године за локацију
Београд (граница ГУП-а) – Вршац (граница са Румунијом),
-Решење о локацијској дозволи број 351-03-00124/2010-07 од 28.04.2010. године са клаузулом
правоснажности од дана 28.05.2010. године у овереној фотокопији,
-Решење ЈП ''Путеви Србије'' број 344-3252/10-3 од 16.08.2010. године,
-Уговор закључен између инвеститора – ''Нуба инвест'' ДОО Београд и ЈП ''Путеви Србије''
број 344-3252/2010-2 од 16.08.2010. године,
-Извештај о извршеној стручној контроли студије оправданости и идејног пројекта број 35001-00622/2010-07 од 09.07.2010. године,
-Потврда Уникредит банке од 06.10.2010. године,
-Допис ПС ''Телефонија'' упућен Министарству животне средине и просторног планирања као
допуна захтева за грађевинску дозволу број 351-03-01299/2010-07 дана 11.08.2010. год.,
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01299/2010-07 од 04.10.2010. године, са
клаузулом правоснажности од 12.11.2010. године,
-Потврда о преузимању документације од 11.10.2010. године,
-Уверење Управног суда број Ур-7979/10 од 15.11.2010. године, којим је констатовано да није
покренут управни спор против решења Министарства животне средине и просторног планирања бр.
351-03-01299/2010-07 од 04.10.2010. године, закључно са 12.11.2010. године,
-Дописи – пропратна писма са повратницима у којима су достављене копије решења о
грађевинској дозволи упућени: ЈП ''Путеви Србије'', Републичкој грађевинској инспекцији и
општинама Палилула, Алибунар, Вршац и граду Панчеву.
Докази на основу којих се утврђују чињенице које се односе на издавање
Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01298/2010-07 за локацију
Београд Аутокоманда – Бубањ Поток
-Захтев за издавање грађевинске дозволе поднет од стране предузећа „Нуба Инвест“ ДОО
Београд, заведен у деловоднику предузећа под бројем 642/10 од 10.08.2010. године за локацију
Београд петља Аутокоманда – Бубањ Поток,
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01415/2009-07 од 17.06.2010. године са клаузулом
правоснажности од дана 21.07.2010. године у овереној фотокопији,
-Решење ЈП ''Путеви Србије'' број 344-3251/10-02 од 16.08.2010. године,
-Уговор закључен између инвеститора – ''Нуба инвест'' ДОО Београд и ЈП ''Путеви Србије''
број 344-3251/10-1 од 16.08.2010. године,
-Извештај о извршеној стручној контроли студије оправданости и идејног пројекта број 35001-00683/2010-07 од 09.07.2010. године,
-Потврда Уникредит банке од 06.10.2010. године,
-Допис ПС ''Телефонија'' упућен Министарству животне средине и просторног планирања као
допуна захтева за грађевинску дозволу број 351-03-1298/2010-07 дана 11.08.2010. год.,
-Решење о грађевинској дозволи број 351-03-01298/2010-07 од 04.10.2010. године са
клаузулом правоснажности од 12.11.2010. године,
-Потврда о преузимању документације од 12.10.2010. године,
-Уверење Управног суда број Ур-780/10 од 15.11.2010. године, којим је констатовано да није
покренут управни спор против решења Министарства животне средине и просторног планирања бр.
351-03-01298/2010-07 од 04.10.2010. године закључно са 12.11.2010. године,
-Дописи – пропратна писма са повратницима у којима су достављене копије решења о
грађевинској дозволи упућени: ЈП ''Путеви Србије'', Републичкој грађевинској инспекцији и
општинама Звездара, Савски Венац, Гроцка и Вождовац,
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-Обавештење о отпочињању радова 09.11.2010. године.
Иако су напред наведене грађевинске дозволе за потребе инвеститора „Нуба инвест“ДОО
поседовале сву законом прописану документацију,незаконито поступање утврђено је у поступцима
добијања локацијских дозвола, као и у поступцима прибављања услова од ЈП“Путеви
Србије,односно прибављања сагласности за изградњу оптичке мреже дуж државних путева првог и
другог реда.
На основу преписке између Владе Републике Србије и Савета за борбу против корупције по
наведеном основу утврђује се да је дана 30.11.2010. године из Кабинета председника Владе Р.
Србије, Министарству животне средине и просторног планирања упућен је допис број 06-00216/2010-01 потписан од стране шефа кабинета Мирјане Јовашевић, у којем се на даљу надлежност
Министарству доставља извештај о поступку издавања дозвола предузећу ''Нуба инвест'' за
изградњу оптичког кабла дуж магистралних и регионалних путева, који је председнику Владе
упутио Савет за борбу против корупције својим дописом 72 бр. 06-8903/2010 од 26.11.2010. године.
Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице су:
-Допис број 06-00-216/2010-01 Кабинета председника Владе Р. Србије,
-Извештај Савета за борбу против корупције 72 бр. 06-8903/2010 од 26.11.2010.
године.
-Допис Министарства број сл./2011 од 13.01.2011. године са закључком и писмом Владе Р.
Србије упућен Савету за борбу против корупције.
Локацијске дозволе издате предузећу ''САТ ТРАКТ''
решење о локацијској дозволи бр. 350-01-01077/2009-07 од 22.02.2011. године за релацију
Чента – Крњача
Предузеће ''САТ ТРАКТ'' својим дописом број 985 од 18.09.2009. године обратило се
Министарству животне средине и просторног планирања – Сектор за урбанизам, просторно
планирање и становање захтевом за издавање локацијске дозволе за постављање оптичког кабла на
релацији од општине Зрењанин до општине Палилула. У наведеном допису назначено је да се
доставља и предлог трасе оптичког кабла заједно са копијама плана са уцртаним катастром
подземних инсталација, а да ће накнадно Министарству доставити геодетско-топографске подлоге
са уцртаним катастром подземних инсталација и свим подацима – предпројектним односно
техничким условима које је ''САТ ТРАКТ'' исходовао у редновном поступку. Као прилог овог
захтева наведени су:
-предлог трасе оптичког кабла,
-списак парцела кроз које пролази планирана траса,
-изводе из поседовног листа за све парцеле (изузев две парцеле у К.О. Крњача 1619 и 1622
које су тренутно у поступку излагања чије се окончање очекује у наредне две недеље),
-копије плана и геодетски план водова издате од РГЗ-а, део у електронском облику (5 ЦД),
део у штампаној форми.
Снежана Чупић (службеник Министарства животне средине и просторног планирања,
Сектор за урбанизам, просторно планирање и становање) је Душанки Јанковић (запослена у ''САТ
ТРАКТ'') проследила 05.10.2009. године мејл, којим је именована у прилогу доставила дописе
надлежних предузећа за услове за изградњу оптичког кабла од општине Зрењанин до Панчевачког
моста и затражила да се достави списак адреса надлежних предузећа за услове на територији
општина у Војводини како би им Министарство проследило захтеве за достављање услова. У мејлу
се даље наводи да је након добијања услова потребно доставити:
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-списак свих катастарских парцела на којима се планира изградња,
-детаљан опис изградње са дужином трасе,
-правни основ – сагласност уписаних корисника земљишта за привремено заузеће док трају
радови,
-да ли се траса укршта са железницом и ко је инвеститор односно ко ће газдовати објектом,
-списак парцела на релацији Чента - Крњача (укупно 56 парцела),
-извод из листа непокретности број 642 К.О. Бесни Фок,
-извод из поседовног листа број 1096,
-обавештење РГЗ – Комисија за излагање на јавни увид података, премера и катастарског
класирања земљишта и утврђивања права на непокретности за општину Палилула К.О. Крњача од
09.10.2009. године. У обавештењу се наводи да Комисија за излагање није у могућности да изда
тражене листове непокретности из разлога што једна од катастарских парцела која је од стране
инвеститора ''САТ ТРАКТ'' тражена захтевом бр. 952-1541-3952/09 од 08.10.2009. године, и то КП
1622 К.О. Крњача под жалбом и за исту неће моћи бити издат лист до доношења решења у другом
степену, а за КП 1619 К.О. Крњача није могуће издати лист с обзиром да је 02.10.2009. године, по
прегледу стручног надзора примљена К.О. Крњача VI део тако да Комисија за изглагање није више
овлашћена да издаје такве листове и да исте потписује него ће иста прећи у одржавање по
доношењу решења директора РГЗ-а. У прилогу овог обавештења налази се препис листа
непокретности број 1971 К.О. Крњача.
Предмет садржи и следећу документацију:
-допис предузећа ''САТ ТРАКТ'' број 1645 од 02.11.2010. године, упућен Министарству
животне средине и просторног планирања и ''ПКБ Корпорација'' АД Београд Падинска Скела –
Одељење за имовинско-правне послове којим се тражи писмено мишљење за решавање проблема
око уговора о службености пролаза као правног основа за решавање имовинско-правних односа и
добијања локацијске дозволе. У овом допису је постављено питање да ли се може утврдити ко је
власник послужног добра на делу парцеле за планирану трасу оптичког кабла, те да ли се у том
случају може заључити уговор са ЈП ''Србија воде'' или ''ПКБ Корпорацијом''?
-опис трасе оптичког кабла за релацију Бечеј – Жабаљ – Тител – Чента – Крњача.
-допис ''ПКБ Корпорација'' АД Београд бр. 5829 од 20.10.2010. године, као одговор на
информацију у захтеву предузећа ''САТ ТРАКТ'' од 02.11.2010. године. У наведеном допису ''ПКБ
Корпорација'' обавештава ''САТ ТРАКТ'' да се све катастарске парцеле из дописа налазе уз насип, те
да исте ''ПКБ'' не обрађује нити користи већ да су у својини Р. Србије, односно ЈП ''Србија воде''.
Том приликом у информацији су наведени и бројеви катастарских парцела и то број: 4296/1, 4297/1,
4275, 4276, 4277, 4278/1, 4288-К.Борча, 1621, 1622-К.О.Крњача и 1493-К.О.Бесни Фок. У
информацији се даље наводи да је у току поступак имовинско – правног разграничења са ЈП
«Србија воде» - Београд где су предмет разграничења и предметне катастарске парцеле које су
грешком уписане у катастру непокретности као корисништво ПКБ Корпорације. На основу тога
ПКБ Корпорација се огласила као ненадлежном да даје било каква права и сагласности на
предметном земљишту и закључи Уговор о службености пролаза, обзиром да се ради о земљишту
које је у својини Републике Србије и корисништву ЈП «Србија воде» – Београд, па се подносилац
захтева мора обратити ЈП Србија воде – Београд и Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
-допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 350-01-01077/2009-07
30.11.2010. године, упућен Привредном друштву за телекомуникације ''САТ ТРАКТ'' ДОО Бачка
Топола. Тим дописом Министарство обавештава инвеститора да је за изградњу инфраструктурних
објеката потребно дотавити уговоре о успостављању права службености са власником пословног
добра, односно у конкретном случају са уписаним корисницима на непокретностима у државној
својини (по посебном закону), у складу са приложеним јавним исправама – Изводима из
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поседовних листова. Наведени допис потписали су окр. Небојша Јањић као помоћник министра у
Министарству животне средине и просторног планирања и Слободанка Анђелић као обрађивач.
-саставни део приложене документације је и предлог трасе оптичког кабла достављен у
форми техничког цртежа,
-Министарство животне средине и просторног планирања дописом број 350-01-01077/2009-07
од 02.10.2009. године у име инвеститора ''САТ ТРАКТ'' ДОО затражило је од ''Телеком Србија''
издавање услова за изградњу оптичког кабла на релацији општина Зрењанин – општина Палилула.
У прилогу се налази фотокопија поменутог дописа чији је обрађивач Снежана Чупић а потписник
окр. Небојша Јањић помоћник министра. Везано за поменути захтев предузеће ''САТ ТРАКТ'' је
доставило ''Телекому'' допуну захтева број 1277 од 04.11.2009. године у којем се као прилог
достављају прегледне карте за полагање оптичког кабла. У допису предузећа ''САТ ТРАКТ'' бр. 965
од 17.06.2010. године упућеном Министарству животне средине и просторног планирања поменуто
предузеће обавештава Министарство да нису добили тражене услове од ''Телеком Србија'' те се с
тим у вези захтева примена чл. 195. став 5. ЗУП и да се с обзиром на проток времена дужи од 30
дана сматра да су дати услови јер у наведеном периоду ''Телеком Србија'' није дао никакво
мишљење, што заправо предвиђа наведени члан ЗУП.
Министарство животне средине и просторног планирања, Сектор за урбанизам, просторно
планирање и становање поступајући по захтеву привредног друштва ''САТ ТРАКТ'' ДОО број 35001-01077/2009-07 од 18.09.2009. године, за издавање локацијске дозволе дана 22.02.2011. године,
донело је решење о локацијској дозволи којим се инвеститору ''САТ ТРАКТ'' утврђују услови за
постављање оптичког кабла на релацији Бечеј – Жабаљ – Тител – Чента – Крњача. У тачки 3. овог
решења набројани су прибављени услови за комуналну инфраструктуру и то:
-ПД за дистрибуцију електричне енергије ''Електродистибуција Београд'' ДОО, Београд, бр.
К-48/10 од 09.03.2010. године;
-ЈВП ''Београдводе'', Светозара Ћоровића 15, Београд, број 4450/2-09 од 01.02.2010. године и
4450/5 од 17.05.2010. године;
-ЈКП ''Београдске електране'', Савски насип бр. 11, Нови Београд, број II-13039/373 од
30.12.2009. године;
-ЈП ''Путеви Србије'', Булевар Краља Александра 282, Београд, III број 344-4665/09-2 од
14.12.2009. године;
-ЈП ''Железнице Србије'', Немањина број 6, Београд, број 102/09-2500 од 03.12.2009. године;
-РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, Кнеза Милоша бр.
101, Београд, 06/2 број 217-550/09 од 02.12.2009. године;
-''Транс нафта'', Бјелановићева број 2, Београд, број 2041 од 16.10.2009. године.
У вези услова ЈП «Путеви Србије број 344-4665/09-02 од 14.12.2009. године, утврђено је
следеће чињенично стање:
Министарство животне средине и просторног планирања у име инвеститора, привредног
друштва за телекомуникације «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола под бројем 350-01-01077/2009-07
од 02.10.2009. године, проследило је ЈП «Путеви Србије» захтев за прибављање услова за изградњу
оптичког кабла на релацији општина Зрењанин – општина Палилула. Обрађивач овог акта је
Снежана Чупић, службеник Министарства, а у потпису је помоћник министра Небојша Јањић.
Наведени захтев заведен је у деловоднику ЈП «Путеви Србије» под бројем 344-4665 дана
12.10.2009. године. У прилогу овог захтева достављен је «предлог трасе оптичког кабла предузећа
«САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола за релацију Дунавац – Борча, као и текстуални приказ пројекта
са описом трасе и описом радова и опреме. У опису трасе наводи се да иста полази од моста преко
канала Караш, одмах иза места Чента у општини Зрењанин и прати пут Београд – Зрењанин,
пролазећи поред места Дунавац, Бесни Фок, Падинска скела, Ковилово, све до улаза у Борчу. У
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тексту се наводи да инвеститор у циљу избегавања радова у урбаној зони на улазу у Борчу,
намерава да се одваја од пута Београд – Зрењанин и прави земљани пут у ванграђевинском реону
Борче све до дунавског насипа дуж којег се стиже до Панчевачког моста, где је и предвиђен
завршетак трасе.
ЈП «Путеви Србије» поступајући по захтеву Министарства животне средине и просторног
планирања, Сектора за урбанистичко, просторно планирање и становање број 350-01-01077/2009-07
од 02.10.2009. године, својим актом број 344-4665/09-1 од 24.11.2009. године, обавестио је
инвеститора «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола о допуни документације коју је неопходно
инвеститор накнадно да достави, а која мора садржати и следеће:
- на прегледно ситуационој карти израђеној на топографској – катастарској подлози овереној
од РГЗ–а и одговарајућој размери, представити постојећу путну мрежу са дефинисаном трасом
предметних инсталација поред и испод пута и уписаним стационажама у складу са референтним
системом Републичке дирекције за путеве, на почетку и крају паралелног вођења као и на месту
укршаја истих са предметним путем.
- на карактеристичким, попречним профилима пута (које треба геодетски снимити), нанети
границе ивица земљишног појаса, пренете са прописане катастарско – геодетске подлоге, оверене
од Републичког геодетског завода, као и положај предметних инсталација (поред и испод у односу
на предметни пут).
- мишљење и стационажу државног пута можете добити од стране Предузећа за путеве
Београд АД коме је предметна деоница државног пута поверена на заштиту и одржавање. Овом
приликом ЈП «Путеви Србије» у свом допису за допуну документације од инвеститора није
затражило достављање копија плана парцела и изводе из поседовних листова, али напомињемо да
је, као што је напред наведено, инвеститор - Предузеће «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола уз захтев
за издавање локацијске дозволе претходно Министарству животне средине и просторног
планирања, поред предлога трасе оптичког кабла и списка парцела кроз које пролази планирана
траса, доставио изводе из поседовног листа за све парцеле (изузев за две парцеле у КО Крњача 1619
и 1622, које су тренутно у поступку излагања), као и копије плана и геодетски план водова од РГЗа, део у електронском облику (пет CD-ова), део у штампаној форми.
Поступајући по захтеву за допуну документације од ЈП «Путеви Србије» број 344-4665/091 Предузеће «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола доставило је ЕЛАБОРАТ – снимање коридора и
израда попречних профила пута од Ченте до Крњаче за потребе пројектовања трасе оптичког кабла.
Наведени ЕЛАБОРАТ израдило је Предузеће «GeoGIS Consultants» ДОО Београд, као установа која
испуњава услове за обављање стручних послова који се односе на одржавање премера, катастарне
покретности, односно катастра земљишта и водова и за обављање геодетских радова за посебне
потребе.
ЈП «Путеви Србије» дана 14.12.2009. године, под бројем 344-4665/09-2 подносиоцу захтева
Министарству животне средине и просторног планирања које је поднело захтев у име инвеститора
«САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола, дало је УСЛОВЕ за изградњу оптичког кабла на релацији
општина Зрењанин (Чента) – општина Палилула (Крњача), и постављање предметних инсталација и
заштитних цеви поред и испод (укрштај) трасе коловоза државног пута првог реда (магистралног
пута) број 24.1 деонице број 2146,0293 и 0294: Чента – Београд (Крњача), од км 27+321 до км
50+614. У образложењу поменутих услова ЈП «Путеви СРбије» наводе да је у циљу добијања
коначне сагласности потребно да инвеститор достави следеће:
- захтев за издавање сагласности који подносе предузећа или друга правна лица и који треба
да садржи тачан назив и адресу инвеститора, податке о овлашћеном лицу инвеститора за
потписивање уговора за плаћање накнада по Закону о путевима, регистарски број инвеститора,
матични број инвеститора, ПИБ инвеститора и текући рачун инвеститора.
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- уколико захтев не подноси републички или општински орган или јавно предузеће доказ о
уплати републичке, административне таксе сходно Закону о административним таксама Републике
Србије.
- локацијску дозволу,
- копије планова и изводи из земљишних књига, или поседовних листова, за катастарске
парцеле на којима се налази предметни пут и кроз које се постављају предметне инсталације са
податком о бројевима и корисницима тих парцела,
- идејни пројекат или извод из истог са доказом о извршеној стручној контроли пројекта од
стране Ревизионе комисије, у потребном броју примерака (један примерак задржавамо),
- главни пројекат са извршеном техничком контролом (један примерак задржавамо).
Министарство животне средине и просторног планирања закључком од 13.05.2011. године,
извршило је исправку Решења о локацијској дозволи број 350-01-01077/2009-07 од 22.02.2011.
године, и то грешку у ставу 1. алинеја 1. диспозитива решења јер је Министарство направило
грешку у дефинисању трасе оптичког кабла, и у решењу навело да је то релација Бечеј – Жабаљ –
Тител – Чента – Крњача, а закључком дефинисана је релација само за део Чента – Крњача чиме је
измењено основно Решење у погледу релације трасе оптичког кабла.
На омоту списа предмета локацијске дозволе са унутрашње стране налази се руком писана
службена белешка од стране обрађивача предмета Снежане Чупић ''Дана 22.02.2011. године,
локацијска дозвола прослеђена у Кабинет на потпис без парафа правнице, шефа и обрађивача
предмета. У потпису локацијске дозволе речено је да се потпише Бојан Ђурић који је и потписао
локацијску дозволу''.
ИЗ документације која је саставни део локацијске дозволе број 350-01-01077/2009-07 од
22.02.2001. године, утврђује се да се у предмету налазе: Извод из листа непокретности број 642 К.О.
Бесни Фок за катастарску парцелу број 1493; Извод из поседовног листа број 1096 за катастарске
парцеле број: 4296/1; 4274/1; 4275; 4276; 4277; 4278/1; 4282/1 и 4288; препис листа непокретности
број 1971 К.О.Крњача за кастарску парцелу број 1621 и корисник истих је Пољопривредна
корпорација «Београд».Према «информацији» ПКБ Београд од 20.10.2010 године сачињеној
поводом захтева предузећа «Сат Тракт» све предметне парцеле су грешком уписане у катастру
непокретности у корисништво ПКБ Корпорације уместо у корисништво ЈП»Србијаводе» Београд
тако да је поступак имовинско правног разграничења у току.Остали поседовни листови са
катастарским парцелама назначеним као у „Списку парцела Чента - Крњача“ ,осим напред
наведених и поседовни листова набројаних у документацији за Решење о коначној сагласности, се
не налазе у предмету .
Након добијања Решења о локацијској дозволи број 350-01-01077/2009-07 од 22.02.2011
године, односно Закључка број 350-01-0177/2009 од 13.05.2011 године којим је измењено
претходно Решење о локацијској дозволи, инвеститор «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола ушао је у
процедуру добијања решења о сагласности јавног предузећа «Путеви Србије». С тим у вези
предузеће «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола дана 13.04.2012. године, својим захтевом за давање
коначне сагласности број 479 обратило се ЈП «Путеви Србије» где је у захтеву наведено да се тражи
коначна сагласност на главни пројекат и моли за хитност у поступању. У прилогу поменутог
захтева Предузеће «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола доставило је извод из главног пројекта (један
примерак), главни пројекат (један примерак), идејни пројекат, локацијску дозволу, поседовне
листове и CD са подлогама. У омоту списа који се односи на захтев за издавање сагласности за
изградњу оптичког кабла на релацији Чента – Крњача, налази се и акт са подацима за
идентификацију за Предузеће «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола који на себи носи деловодни број
2041 од 31.12.2010. године. Увидом у извод главног пројекта за изградњу оптичког кабла на
релацији Чента – Крњача, а који је наведен у горе поменутом захтеву за давање коначне
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сагласности утврдили смо да је исти израђен од стране привредног друштва за телекомуникациони
инжењеринг «Телепројект». Извод из главног пројекта у свом општем делу садржи изјаву
одговорног пројектанта о поштовању Закона, изјаву одговорног пројектанта о поштовању прописа
и усаглашености са условима за изградњу оптичког кабла на релацији Чента – Крњача, изјава
одговорног пројектанта о поштовању законских аката и захтева и изјава одговорног пројектанта о
истоветности примерака. У делу извода из главног пројекта који се односи на услове и сагласности
садржана је следећа документација:
- услови ЈП «Путеви Србије» број 344-4665/09-2 од 14.12.2009. године,
- решење о локацијској дозволи број 350-01-01077/2009-07 од 22.02.2011. године, које је
постало правоснажно 02.04.2011. године,
- графички приказ предлога трасе оптичког кабла за релацију Дунавац – Борча,
- закључак Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01077/200907 од 13.05.2011. године, којим је извршена исправка претходно донетом Решења о локацијској
дозволи број 350-01-01077/2009-07 од 22.02.2011. године, у делу који се односи на релацију
постављања оптичког кабла јер је грешком у Решењу о локацијској дозволи дефинисана релација
Бечеј – Жабаљ – Тител – Чента – Крњача, а Закључком је константована само релација Чента –
Крњача,
- извод из поседовног листа број 302 за катастарску општину Чента, за парцеле број 2627 и
7412 са уписаним корисником ЈП «Путеви Србије», издат од стране РГЗ – Служба за катастар
непокретности Зрењанин дана 13.01.2009. године,
- препис листа непокретности број 648 КО Бесни Фок издат од стране РГЗ – Служба за
катастар непокретности Београд број 952-1541-2166/09 од 07.09.2009. године, за катастарске
парцеле број 1562 и 1634 чији је корисник Републичка дирекција за путеве Београд. Увидом у
препис листа непокретности број 648 константовано је да су парцеле 1562 и 1634 заправо
магистрални пут број 24/1,
- препис листа непокретности број 146КО Ковилово издат од стране РГЗ Служба за катастар
непокретности Београд, дана 07.09.2009. године, под бројем 952-1541-2166/09 од 07.09.2009.
године, за катастарске парцеле број 871;1005;1613 и 1614 где је са правом коришћења уписано ЈП
«Путеви Србије», а земљиште је у државној својини. Увидом у поменути препис поседовног листа
утврдили смо да су парцеле број 871, 1005, 1613 и 1614 заправо магистални пут – М.П.24/1
Зрењанин – Београд,
- извод из поседовног листа број 4518 издат од стране РГЗ – Служба за катастар
непокретности Београд од 07.09.2009. године, под бројем 952-1541-2166/09 за општину Палилула –
катастарска општина Борча. У наведеном изводу из поседовног листа уписана је парцела број 4309,
односно магистрални пут чији је корисник Министарство саобраћаја и Дирекција за путеве Београд.
- фотокопија ИЗВЕШТАЈА Министарства животне средине и просторног планирања број 35001-00038/2011-07 од 08.09.2011. године, о извршеној стручној контроли студије оправданости и
идејног пројекта за изградњу оптичког кабла на релацији Чента – Крњача. Наведени извештај
потписали су председник ревизионе комисије окр. Небојша Јањић и помоћник министра
Александра Дамњановић – Петровић.
Део извода из главног пројекта, а који се односи на пројектни задатак садржи текстуални
опис планираних активности са техничким подацима, као и графички приказ у виду прегледних
карти и траса оптичког кабла.
На основу напред приложене документације ЈП «Путеви Србије» дана 19.06.2012. године,
донело је Решење број 344-415/12-5 којим се даје сагласност инвеститору за изградњу оптичког
кабла на релацији Чента – Крњача. У образложењу Решења констатовано је да је инвеститор поднео
све неопходне доказе у смислу члан 14. став 1. тачка 2. Закона о јавним путевима и то:
- извод из главног пројекта за изградњу оптичког кабла на релацији Чента – Крњача;
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- извештај о извршеној техничкој контроли број 440 од 04.04.2012. године, главни пројекат за
изградњу оптичког кабла на релацији Чента – Крњача;
- решење о локацијској дозволи за постављање оптичког кабла на релацији Бечеј – Жабаљ –
Тител – Чента – Крњача издато од стране Министарства животне средине и просторног планирања,
Сектор за урбанистичко, просторно планирање и становање, број 350-01-01077/2009-07 од
22.02.2011. године;
- закључак о исправци грешке у Решењу о локацијској дозволи Министарства животне
средине и просторног планирања, Сектор за урбанистичко, просторно планирање и становање, број
350-01-01077/2009-07 од 13.05.2011. године;
- саобраћајно – техничке услове за локацијску дозволу издату од ЈП «Путеви Србије» под
бројем 344-4665/09-2 од 14.12.2009. године.
Након донетог Решења о давању сагласности, ЈП «Путеви Србије» закључило је Уговор са
инвеститором «САТ Тракт» ДОО Бачка Топола број 344-415/12-4 од 19.06.2012. године, у прилог
којег је и доказ о уплати накнаде за изградњу оптичког кабла Чента – Крњача од 07.06.2012. године,
у износу од 3.095.463,60 динара на рачун ЈП «Путеви Србије».
У документацији која се односи на давање услова и коначне сагласности предузећу «САТ
Тракт» ДОО Бачка Топола, нема примерка идејног пројекта и CD-ова са копијама планова и
подлогама што нам је од стане ЈП «Путеви Србије» константовано на спецификацији број 95314472/12-1 од 03.10.2012. године, са напоменом да су идејни пројекат и CD враћени инвеститору
дана 25.06.2012. године.
Приликом привременог одузимања напред наведене документације по потврди број КТР
484/12-19-6 од 01.10.2012. године, на Записнику о примопредаји предмета број „Службено“ од
01.10.2012. године, издатом од стране Министарства грађевинарства и урбанизма констатовано да
је део документације који се односи на услове за локацијску дозволу број 350-01-01077/2009-07 од
18.09.2009. године, извод из поседовних листова изузев две парцеле 1619 и 1622 и копије плана
водова издате од РГЗ-а за део у електронској форми у облику 5 CD-ова, део у штампаној форми,
архивиран уз предмет, али приликом повлачења предмета из архиве фасцикла са наведеном
документацијом није достављена.
Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице о издавању
решења о локацијској дозволи бр. 350-01-01077/2009-07
од 22.02.2011. године за релацију Чента – Крњача
предузећу ''САТ ТРАКТ '' су:
-Захтев за локацијску дозволу предузећа «Сат Трак» број 985 од 18.09.2009 године
-мејл од 05.10.2009. године
-обавештење РГЗ – Комисија за излагање на јавни увид података, премера и катастарског
класирања земљишта и утврђивања права на непокретности за општину Палилула К.О. Крњача од
09.10.2009. године.
-допис предузећа ''САТ ТРАКТ'' број 1645 од 02.11.2010. године
-опис трасе оптичког кабла за релацију Бечеј – Жабаљ – Тител – Чента – Крњача.
-допис ''ПКБ Корпорација'' АД Београд бр. 5829 од 20.10.2010. године, као одговор на
информацију у захтеву предузећа ''САТ ТРАКТ'' од 02.11.2010. године
-допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 350-01-01077/2009-07 од
30.11.2010. године, упућен Привредном друштву за телекомуникације ''САТ ТРАКТ'' ДОО Бачка
Топола
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01077/2009-07
од 02.10.2009. године упућен Телекому Србије за издавање услова
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-допуну захтева број 1277 од 04.11.2009. године преудзећа ''САТ ТРАКТ'' упућена Телекому
-Допис предузећа ''САТ ТРАКТ'' бр. 965 од 17.06.2010. године упућеном Министарству
животне средине и просторног планирања
- предлог трасе оптичког кабла достављен у форми техничког цртежа
-Списак парцела Чента-Крњача
-Захтев Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-01077/2009-07
од 02.10.2009 упућен ЈП «Путеви Србије» за давање услова
-Предлог трасе оптичког кабла предузећа «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола за релацију
Дунавац – Борча
-текстуални приказ пројекта са описом трасе и описом радова и опреме
-Допис ЈП «Путеви Србије» 344-4665/09-1 од 24.11.2009. године са захтевом за допуну
-ЕЛАБОРАТ – снимање коридора и израда попречних профила пута од Ченте до Крњаче
-УСЛОВИ ЈП «Путеви Србије» дана 14.12.2009. године број 344-4665/09-2 од 14.12.2009
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-01077/2009-07 од 22.02.2011. године
-Закључак Министарств животне средине и просторног планирања од 13.05.2011. године
-Извод из листа непокретности број 642 К.О.Бесни Фок за катастарску парцелу број 1493
- Извод из поседовног листа број 1096 за катастарске парцеле број: 4296/1; 4274/1; 4275;
4276; 4277; 4278/1; 4282/1 и 4288
- препис листа непокретности број 1971 К.О.Крњача за кастарску парцелу број 1621
-Захтев предузећа «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола за давање коначне сагласности број
479 од 13.04.2012. године
-акт са подацима за идентификацију за Предузеће «САТ – Тракт» ДОО Бачка Топола број
2041 од 31.12.2010. године
-Извод главног пројекта(са прилозима) за изградњу оптичког кабла на релацији Чента –
Крњача
-Налог о уплати од 07.06.2012 године
-Уговор број 344-415/12-4 од 19.06.2012 године
-Решење о коначној сагласности ЈП «Путеви Србије» број 344-415/12-5 од 19.06.2012. године
-Пропратни акт ЈП «Путеви Србије» број 344-415/12-2 од 31.05.2012 године за доставу
Уговора предузећу «Сат Тракт»
Локацијска дозвола за предузеће «САТ Тракт», садржи следеће прилоге:
Преписка електронском поштом:
-мail од 05.10.2009. године, мail од 07.10.2009. године, мail од 08.10.2009. године,
-дописи Министарства животне средине и просторног планирања за услове од 02.10.2009.
године: ПД за дистрибуцију електричне енергије «ЕРЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Београд» ДОО,
ЈВП «Београд воде», ЈКП «Београдске електране», ЈП «Путеви Србије», ЈП «Железнице Србије»,
МУП РС Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, «ТРАНС НАФТА»,
-дописи Министарства животне средине и просторног планирања који нису стигли:
«Телеком Србија», ЈВП «Србија воде», «НИС», «НИС Петрол промет» и ЈВП «Војводина воде»,
-услови
који
су
стигли:
ПД
за
дистрибуцију
електричне
енергије
«ЕРЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Београд» ДОО, ЈВП «Београд воде», ЈКП «Београдске електране»,
ЈП «Путеви Србије», ЈП «Железнице Србије», МУП РС Сектор за ванредне ситуације, Управа за
превентивну заштиту, «ТРАНС НАФТА»,
-извод из поседовног листа број 302 од 13.01.2009. године,
-извод из листа непокретности број 649 од 07.09.2009. године,
-извод из поседовног листа број 4520 од 15.09.2009. године,
-извод из поседовног листа број 4520 од 07.09.2009. године,
-извод из листа непокретности број 103 од 07.09.2009. године,
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-извод из поседовног листа број 302 од 13.01.2009. године,
-извод из листа непокретности број 649 од 07.09.2009. године,
-извод из поседовног листа број 4520 од 15.09.2009. године,
-извод из поседовног листа број 4520 од 07.09.2009. године,
-извод из листа непокретности број 103 од 07.09.2009. године,
-извод из листа непокретности број 647 од 07.09.2009. године,
-извод из листа непокретности број 648 од 07.09.2009. године,
-извод из поседовног листа број 302 од 13.01.2009. године,
-технички опис,
-опис трасе и предлог трасе оптичког кабла у оргиналу,
-списак парцела Чента – Крњача,
-извод из листа непокретности број 642 од 07.09.2009. године,
-извод из листа непокретности број 649 од 07.09.2009. године,
-извод из листа непокретности број 103 од 07.09.2009. године,
-извод из листа непокретности број 126 од 07.09.2009. године,
-извод из поседовног листа број 4520 од 15.09.2009. године,
-извод из поседовног листа број 4520 од 07.09.2009. године,
-препис листа непокретности број 146 од 07.09.2009. године,
-извод из поседовног листа број 4518 од 07.09.2009. године,
-извод из поседовног листа број 1096 од 15.09.2009. године,
-извод из поседовног листа број 1096 од 07.09.2009. године,
-извод из поседовног листа број 1111 од 15.09.2009. године,
-извод из поседовног листа број 1111 од 07.09.2009. године,
-препис листа непокретности број 1971 од 07.09.2009. године,
-лист непокретности – привремени број 6199,
-копија плана и план водова
-копија плана и геодетски план водова издате од РГЗ-а за део у електронском облику (6 CDова).
Захтев за издавање акта о урбанистичким условима број 350-01-00858/2009-07 од
27.07.2009. године „Телеком Србија“
Предузеће „Телекомуникација“ д.о.о. поднело је дана 27.07.2009. године захтев за издавање
акта о урбанистичким условима за изградњу оптичког кабла на релацији АТЦ Зајечар – АТЦ Бор у
име предузећа „Телеком Србија“ АД Београд. Министарство животне средине и просторног
планирања је дана 24.09.2009. године обавестило предузеће „Телеком Србија“ да је измењен Закон
о планирању и изградњи са даном 11.09.2009. године и да ће Министарство поднети захтев за
издавање акта о урбанистичким условима сматрати захтевом за издавање Локацијске дозволе.У
истом допису Министарство обавештава инвеститора коју документацију треба да приложи с ходно
члану 54. Закона о планирању и изградњи. Министарство животне средине и просторног планирања
се с ходно члану 54. став 9. Закона о планирању и изградњи по службеној дужности обратило
надлежним комуналним предузећима и организацијама у вези издавања услова и сагласности за
постављање оптичког кабла на релацији Зајечар – Бор, дана 24.09.2009. године и то: Заводом за
заштиту природе Србије, ЈВП „Србија воде“, Републички завод за заштиту споменика културе, ЈП
„Путеви Србије“ и Министарство одбране. Од стране ЈП „Путеви Србије“ дана 14.10.2009. године,
Министарству је упућен допис у којем се обавештава исто да инвеститор „Телеком Србија“ треба
да допуни свој захтев следећом документацијом: прегледна ситуациона карта израђена на
топографско-катастарској подлози оверена од РГЗ, потребно је нанети границе ивице земљишнег
појаса на попречним профилима пута, мишљење предузећа за путеве Зајечар по могућности
постављања предметних инсталација поред и испод предметног државног пута, изјашњење о
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планском основу за издавање Локацијске дозволе и у случају да се траса предметних инсталација
води у границама насеља потврда да се предметне инсталације постављају у складу са
урбанистичким планом. О овим недостацима Министарство је обавестило предузеће „Телеком
Србија“ дописом од 21.10.2009. године. У предмету број 350-01-00858/2009-07 од 27.07.2009.
године налази се допис Министарства одбране од 27.11.2009. године у коме се наводе услови и
захтеви прилагођавања оптичког кабла на релацији Зајечар – Бор, решење Републичког завода за
заштиту споменика културе од 24.11.2009. године којим се издају мере техничке заштите за израду
пројекта за изградњу оптичког кабла на релацији Зајечар – Бор. Министарство се својим дописом
од 10.08.2009. године обратила Одељењима за урбанизам Општина Зајечар и Бор како би исте
доставиле информацију којим важећим планским документом и урбанистичким планом је
обухваћена предметна локација трасе оптичког кабла на њиховим територијама. Одељење за
урбанизам Општине Зајечар одговорило је на захтев Министарства дана 20.08.2009. године док је
Одељење за урбанизам Општине Бор свој допис доставило 03.09.2009. године. Јавно предузеће
„Путеви Србије“ издали су саобраћајно – техничке услове број 344-2581/10-2 од 23.09.2010. године
инвеститору „Телеком Србија“ за изградњу подземног оптичког кабла на релацији АТЦ Зајечар –
АТЦ Бор. У условима је наведено да је инвеститор у обавези да приликом захтева за издавање
коначне сагласности између осталог достави и фотокопију саобраћајно- техничких услова,
локацијску дозволу, копије планове и изводе из земљишних књига или поседовних листова, главни
пројекат или изводе истог и саобраћајно – техничко решење радне сигнализације за време извођења
радова. У образложењу услова наведено је да је инвеститор приложио ситуациони план са
предлогом трасе оптичког кабла у зони Магистралног пута у зони број 4, обавештење Градске
управе Зајечар, Одељење за урбанизам, мишљење предузећа за путева Зајечар и допуну ситуације
трасе планираног оптичког кабла у зони новоизграђене деонице Магистралног пута у зони М4. У
предмету број 350-01-00858/2009-07 од 27.07.2009. године налази се и извод из идејног пројекта за
изградњу оптичког кабла на релације АТЦ Зајечар – АТЦ Бор израђен од стране предузећа
„Телекомуникација“ д.о.о., број пројекта Т-13/08 примерак број 1 и примерак број 2.
Приликом изузимања предмета из Архиве Управе за заједничке послове Републичких органа
где је архивиран као нерешен утврђено је да по истом предмету није издата Локацијска дозвола за
постављање оптичког кабла на релацији Зајечар – Бор инвеститору „Телеком Србије“.
Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице за издавање акта о
урбанистичким условима број 350-01-00858/2009-07 од 27.07.2009. године „Телеком Србија“
-омот списа предмета 350-01-00858/2009-07 од 27.07.2009. године
-захтев број К-500 од 27.07.2009. године
-допис Министарства Заводу за заштиту природе Србије од 24.09.2009. године
-допис Министарства ЈВП „Србија воде“ од 24.09.2009. године
-допис Министарства Републичком заводу за заштиту споменика културе од
24.09.2009.године
-допис Министарства ЈП „Путеви Србије“ од 24.09.2009. године
-допис Министарства Министарству одбране од 24.09.2009. године
-допис ЈП „Путеви Србије“ број 344-4547/09-1 од 14.10.2009. године
-допис Министарства „Телеком Србија“ од 21.10.2009. године
-допис Министарства одбране број 3688-5 и 3688-4 од 27.11.2009. године
-допис Републичког завода за заштиту споменика културе од 24.11.2009. године
-допис Министарства Одељењима за урбанизам Општина Зајечар и Бора од 10.08.2009.
године
-допис Одељења за урбанизам Општине Зајечар од 20.08.2009. године
-допис Одељења за урбанизам Општине Бор од 03.09.2009. године
-саобраћајно-технички услови ЈП „Путеви Србија“ број 344-2581/10-2 од 24.09.2010. године
169

-извод из идејног пројекта за изградњу оптичког кабла на релације АТЦ Зајечар – АТЦ Бор
број Т-13/08
Издавање локацијских дозвола за предузеће ''СББ'' ДОО
Решење о локацијској дозволи бр. 351-03-00322/2010-07 од 09.08.2010. године за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже фаза I-1, деоница Ниш – Пирот - Димитровград (граница
са Бугарском)
Министарству животне средине и просторног планирањана, инвеститор ''СББ'' дана
10.03.2010. године обратио се својим захтевом за издавање локацијске дозволе број 220/2010 за
локацију Ниш – Пирот – Димитровград – Градина (граница са Бугарском) – Ниш – Лесковац –
Врање (граница са Македонијом). Наведени захтев заведен је у Министарству под бројем 351- 01351-00322 од 11.03.2010. године.
Министарство животне средине и просторног планирања својим дописом број 351-0300322/2010-07 од 13.04.2010. године обавестило је инвеститора ''СББ'' ДОО у вези са њиховим
поднетим захтевом да је у складу са чл. 54 Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС број
72/09) потребно доставити копију плана парцела преко којих прелази ОК, доказ о праву својине у
складу са чл. 135 овог Закона и извод из Катастра подземних инсталација. Наведени допис
потписао је помоћник министра у Министарству животне средине и просторног планирања окр.
Небојша Јањић.
Министарство животне средине и просторног планирања у име инвеститора ''СББ'' ДОО
затражило је од ЈП ''Путеви Србије'' под бројем 351-03-0322/2010-07 од 13.04.2010. године
достављање услова за изградњу телекомуникационе оптичке мреже, Фаза 4 на релацији Ниш –
Пирот – Димитровград (граница са Бугарском), дуж трасе путева првог и другог реда.
Поступајући по захтеву Министарства животне средине и просторног планирања број 35103-00322/2010-07 од 13.04.2010. године, ЈП ''Путеви Србије'' као одговор на захтев упутили су
Министарству допис број 344-1498/10-1 од 05.05.2010. године у којем их обавештавају да је
неопходно дефинисати државне путеве поред којих се планира изградња предметне оптичке мреже
као и да захтев мора садржати изјашњење надлежног органа о планском основу за издавање
локацијске дозволе, прегледну ситуациону карту израђену на катастарско-топографској подлози
оверену од Републичког геодетског завода са представљеном постојећом путном мрежом и
дефинисаним положајем планиране телекомукационе оптичке мреже поред државних путева првог
и другог реда према путној стационажи, а у складу са референтним системом РДП као правног
претходника ЈП ''Путеви Србије'', затим геодетски снимљене попречне профиле путева првог и
другог реда, мишљење о могућностима планирања предметне текомуникационе оптичке мреже
поред државних путева првог и другог реда издате од стране стручних служби предузећа за путеве
''Ниш АД'' Ниш, Генерала Транијеа бр. 13а, ''Србија аутопут АД Београд' и надлежних надзорних
органа ЈП ''Путеви Србије'' којима су деонице државних путева на предметној релацији поверене на
заштиту и одржавање, и копије плана извода из земљишних књига или поседовних листова, за
катастарске парцеле на којима се налазе путни правци из надлежности ЈП ''Путеви Србије'' кроз које
се постављају предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела.
Поменути акт потписао је Зоран Стојисављевић, директор Сектора за одржавање државних путева
првог и другог реда у ЈП ''Путеви Србије''.
У документацији за издавање предметне локацијске дозволе налази се допис ''СББ'' ДОО
број 805/2010 од 22.07.2010. године, где се они позивају на свој допис број 214/2010 од 10.03.2010.
године и Министарству животне средине и просторног планирања доставља допуну документације.
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Напомињемо да се предметни допис број 214/ 2010 не налази у списима предмета који се односи на
ову локацијску дoзволу.
ЈП ''Путеви Србије'' у поступку по захтеву број 351-03-00322/2010-07 Министрства
животне средине и просторног планирања и допуне број 806/2010 од 22.07.2010. године поднетог у
име инвеститора ''СББ'' ДОО Београд, дана 25.07.2010. године под број 344-1498/10-3 издао је
саобраћајно-техничке услове које је потписао генерални директор ЈП ''Путеви Србије'' окр. Зоран
Дробњак.
Министарство животне средине и просторног планирања поступајући по захтеву ''СББ''
ДОО Нови Београд број 351-03-00322/2010-07 од 11.03.2010. године, дана 09.08.2010. године под
бројем 351-03-00322/2010-07 донело је Решење о локацијској дозволи којим се инвеститору СББ
ДОО утврђују услови за изградњу телекомуникационе оптичке мреже фаза I-1, деоница Ниш –
Пирот - Димитровград (граница са Бугарском). У образложењу Решења назначено је да инвеститор
уз захтев за издавање локацијске дозволе подноси :
- Копије плана парцела државног пута првог реда (магистрални пут – аутопут) број 1.12 ( Е80), деонице број: 0049/1126, 0050/1125, 0051,0052, 0053,0054.0055,0056,0057 и 0058, Ниш – Пирот
– Димитровград (граница са Бугарском);
- Извод из катастра подземних инсталација за кат. парцеле предметног пута;
- Услове ЈП ''Путеви Србије'', број 344-1498/2010-2 од 25.07.2010. године који у овој фази
представљају доказ о праву закупа у складу са чл.135. Закона.
Очигледно да осим напред наведених услова ЈП ''Путеви Србије'' предмет не садржи копије
плана парцела и Извод из катастра подземних инсталација. Поменуто Решење потписао је државни
секретар Бојан Ђурић и исто је постало правоснажно 13.09.2010. године. Решење нису потписали
обрађивач предмета, правник и шеф одсека Министарства.
Својим дописима број 351-03-00322/2010-07 дана 09.08.2010. године Министарство
животне средине и просторног планирања доставило је по један примерак локацијске дозволе
следећим локалним самоуправама: општина Димитровград – Одељење за урбанизам, град Пирот –
Одељење за урбанизам, општина Бела Паланка - Одељење за урбанизам, општина Нишка Бања Одељење за урбанизам, град Ниш – Градска управа - Одељење за урбанизам.
Дана 18.01.2011. године предузеће ''СББ'' ДОО Београд обратило се Министарству животне
средине и просторног планирања молбом за исправку имена предузећа у Решењу о локацијској
дозволи број 351-03-00322/2010-07 од 09.08.2010. године а које је постало правоснажно 13.09.2010.
године. Наиме, у поменутој локацијској дозволи уместо назива инвеститора 'Serbia Boardband –
Srpske kablovske mreže' грешком је уписано 'Serbia Groadband – Srpske kablovske mreže'.
Поступајући по напред наведеној молби Министарство животне средине и просторног
планирања дана 27.01.2011. године донело је Закључак о исправци грешке у имену инвеститора, а у
свему осталом Решење о локацијској дозволи број 351-03-00322/2010-07 од 09.08.2010. године
остало је непромењено.
Увидом у документацију утврђено је да се као прилог налазе 'Извод из главног пројекта
телекомуникационе оптичке мреже фаза I -1 - деоница Ниш – Пирот – Димитровград (граница са
Бугарском)' у електронској форми на једном ЦД-у као и Свеска 1 и Свеска 2 Главног пројекта.
Докази и документација на основу којих се утврђују напред наведене чињенице су:
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-Захтев за издавање локацијске дозволе предузећа ''СББ'' ДОО Београд бр. 220/2010 од
10.03.2010. године за локацију, фаза 5, Ниш – Пирот – Димитровград – Градина (граница са
Бугарском) и Ниш – Лесковац – Врање – граница са Македонијом упућен Министарству животне
средине и просторног планирања
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00322/2010-07
од дана 13.04.2010. године упућен предузећу ''СББ'' ДОО Београд
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00322/2010-07
од дана 13.04.2010. године упућен ЈП ''Путеви Србије''
-Допис ЈП ''Путеви Србије'' бр. 344-1498/10-1 од 05.05.2010. године упућен Министарству
животне средине и просторног планирања
-Допис предузећа ''СББ'' ДОО Београд бр. 805/2010 од 22.07.2010. године упућен
Министарству животне средине и просторног планирања везано за допуну документације
-Два примерка саобраћајно техничких услова издатих од стране ЈП ''Путеви Србије'' бр. 3441498/10-3 од 03.08.2010. године за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на релацији Ниш
– Пирот – Димитровград (граница са Бугарском) за инвеститора ''СББ'' ДОО Београд
-Два примерка решења о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног
планирања бр. 351-03-00322/2010-07 од 09.08.2010. године за инвеститора ''СББ'' ДОО Београд
-Допис предузећа ''СББ'' ДОО Београд упућен Министарству животне средине и просторног
планирања без деловодног броја и датума подносиоца оверен печатом Управе за заједничке
послове Републичких органа под бр. 353-07-351-03-322/2010 од 18.01.2011. године
-Закључак Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00322/201007 од 27.01.2011. године о исправци грешке у имену инвеститора у локацијској дозволи
-Пет дописа Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00322/201007 од 09.08.2010. године упућени Општини Димитровград, Одељењу за урбанизам; Граду Пироту,
Одељењу за урбанизам; Општини Бела Паланка, Одељењу за урбанизам; Општини Нишка Бања,
Одељењу за урбанизам; Граду Нишу-Градској управи, Одељењу за урбанизам којим се доставља
по један примерак локацијске дозволе
-Један ЦД са електронском документацијом извода из главног пројекта телекомуникационе
оптичке мреже фаза 1-1: деонице Ниш – Пирот – Димитровград (граница са Бугарском)
Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже фаза 1-1: деоница Ниш – Пирот
– Димитровград (граница са Бугарском) инвеститора ''СББ'' ДОО Београд бр. 804/2010 од
22.07.2010. године, бр. пројекта 5/2010, примерак 3, свеска 1 и 2
Решење о локацијској дозволи број 351-03-00504/2010-07 од 12.11.2010. године за
изградњу телекомуникационе оптичке мреже, Фаза I-1 на релацији
Мали Пожаревац – Младеновац
Министарству животне средине и просторног планирања инвеститор предузећа''СББ'' дана
13.04.2010. године обратило се својим захтевом за издавање локацијске дозволе број 319/2010 за
релацију Мали Пожаревац – Младеновац. Наведени захтев заведен је у Министарству под бројем
351-03-00504/2010-07.
Министарство животне средине и просторног планирања својим дописом број 351-0300504/2010-07 од 23.04.2010. године обавестило је инвеститора ''СББ'' ДОО у вези са њиховим
поднетим захтевом да је у складу са чл. 54 Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС број
72/09) потребно доставити копију плана парцела преко којих прелази ОК, доказ о праву својине у
складу са чл.135 овог Закона и извод из Катастра подземних инсталација. Наведени допис потписао
је помоћник министра у Министарству животне средине и просторног планирања окр. Небојша
Јањић.
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Министарство животне средине и просторног планирања у име инвеститора ''СББ'' ДОО
затражило је од ЈП ''Путеви Србије'' под бројем 351-03-00504/2010-07 од 23.04.2010. године,
достављање услова за изградњу телекомуникационе оптичке мреже, Фаза Фаза I-1 на релацији
Мали Пожаревац – Младеновац дуж трасе путева првог и другог реда.
Поступајући по захтеву Министарства животне средине и просторног планирања број 35103-00504/2010-07 од 23.04.2010. године, ЈП ''Путеви Србије'' као одговор на захтев упутили су том
Министарству допис број 344-1720/10-1 од 18.05.2010. године у којем их обавештавају да је
неопходно дефинисати државне путеве поред којих се планира изградња предметне оптичке мреже
као и да захтев мора садржати изјашњење надлежног органа о планском основу за издавање
локацијске дозволе, прегледну ситуациону карту израђену на катастарско-топографској подлози
оверену од Републичког геодетског завода са представљеном постојећом путном мрежом и
дефинисаним положајем планиране телекомукационе оптичке мреже поред државних путева првог
и другог реда према путној стационажи, а у складу са референтним системом РДП као правног
претходника ЈП ''Путеви Србије'', затим геодетски снимљене попречне профиле путева првог и
другог реда, мишљење о могућностима планирања предметне текомуникационе оптичке мреже
поред државних путева првог и другог реда издате од стране стручних служби предузећа за путеве
'Београд АД', Београд, Видска бр. 24, и надлежног надзорног органа ЈП ''Путеви Србије'' којима су
деонице државних путева на предметној релацији поверене на заштиту и одржавање, и копије плана
извода из земљишних књига или поседовних листова, за катастарске парцеле на којима се налазе
путни правци из надлежности ЈП ''Путеви Србије'' кроз које се постављају предметне инсталације,
са податком о бројевима и корисницима тих парцела. У поменутом одговору у последњој тачки
назначено је да уколико је локација на којој се планира постављање предметних инсталација у
границама насеља (Закон о јавним путевима - Сл. гласник РС бр.101/2005, чл. 2., 9., 10. и 11.),
неопходно је да надлежни орган потврди да се предметне инсталације постављају у складу са
урбанистичким планом као и у складу са чл. 6 став 4. Закона о јавним путевима (Сл. гласник РС
број 101/2005).
Поменути акт потписао је Зоран Стојисављевић, директор Сектора за одржавање државних
путева првог и другог реда у ЈП ''Путеви Србије''.
ЈП ''Путеви Србије'' у поступку по захтеву број 351-03-00504/2010-07 Министарства
животне средине и просторног планирања од 13.04.2010. године поднетог у име инвеститора ''СББ''
ДОО Београд и допуне захтева инвеститора за издавање саобраћајно-техничких услова, дана
14.10.2010. године под број 344-1720/2010-3 издао је саобраћајно–техничке услове за издавање
локацијске дозволе ради изградње телекомуникационе оптичке мреже Фаза I-1 на релацији Мали
Пожаревац – Младеновац. Наведене услове потписао генерални директор ЈП ''Путеви Србије'' окр.
Зоран Дробњак.
Министарство животне средине и просторног планирања поступајући по захтеву ''СББ''
ДОО Нови Београд број 351-03-00504/2010-07 од 13.04.2010. године, дана 12.11.2010. године под
бројем 351-03-00504/2010-07 донело је Решење о локацијској дозволи којим се инвеститору ''СББ''
ДОО утврђују услови за изградњу телекомуникационе оптичке мреже фаза I-1, деоница Фаза I-1 на
релацији Мали Пожаревац – Младеновац. У образложењу Решења о локацијској дозволи назначено
је да је инвеститор уз захтев поднео:
- копије плана парцела магистралног пута број 1 (Е -75), деонице број 0009/1170 од чвора број
0106 Врчин код км 601+301 до чвора број 0005 Мали Пожаревац код км 615+598, у земљишном и
заштитном појасу поред и испод (укрштај) дела државног јавног пута првог реда односно
магистралног пута број 23 (М-23), деонице број 0258 до чвора 0005 Баточина код км 0+000 до чвора
број 0275 М. Пожаревац (насеље) код км 0+674, деонице број 0259 до чвора број М.Пожаревац
(насеље) код км 0+674 до чвора број Влашко поље код км 8+429 и деонице број 0260 и
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- извод из катастра подземних инсталација за кат. парцеле поред пута.
- услове ЈП ''Путеви Србије'' број 344-1720/10-3 од 14.10.2010. године који у овој фази
представљају доказ о праву закупа у складу са чл.135. Закона.
Поменуто Решење потписао је помоћник министра окр. Небојша Јањић и исто је постало
правоснажно 24.11.2010. године. Решење нису потписали обрађивач предмета, правник и шеф
одсека Министарства.
Очигледно је да предмет осим Услова ЈП ''Путеви Србије'' не садржи копије плана парцела и
извод из Катастра подземних инсталација као што је то назначено у образложењу Решења о
локацијској дозволи. Као прилог Решења достављена је прегледна карта као извод из Главног
пројекта телекомуникационе оптичке мреже Фаза I-1 на релацији Мали Пожаревац – Младеновац.
Увидом у документацију утврђено је да се као прилог налазе 'Извод из главног пројекта за
изградњу оптичког кабла на деоници Мали Пожаревац – Младеновац, односно 'Ситуација трасе' у
електронској форми на једном ЦД, као и Извод из Главног пројекта за изградњу приводног
оптичког кабла Мали Пожаревац – Младеновац у форми техничког цртежа.
Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице су:
-Захтев за издавање локацијске дозволе предузећа ''СББ'' ДОО Београд дел.бр. 319/2010 од
13.04.2010. године упућен Министарству животне средине и просторног планирања
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00504/2010-07
од дана 23.04.2010. године упућен предузећу ''СББ'' ДОО Београд
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00504/2010-07
од дана 23.04.2010. године упућен ЈП ''Путеви Србије''
-Допис ЈП ''Путеви Србије'' бр. 344-1720/10-1 од 18.05.2010. године упућен Министарству
животне средине и просторног планирања
-Допис предузећа ''СББ'' Београд бр. 1134/2010 од 11.10.2010. године упућен ЈП ''Путеви
Србије '' Београд
-Саобраћајно технички услови издати од стране ЈП ''Путеви Србије'' бр. 344-1720/10-3 од
21.10.2010. године за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на релацији Мали Пожаревац
– Младеновац
-Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања
бр. 351-03-00504/2010-07 од 12.11.2010. године за инвеститора ''СББ'' ДОО Београд са
прегледном картом из извода главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже оверен од
стране одговорног пројектанта
-Један ЦД са електронским изводима из главног пројекта за изградњу приводног оптичког
кабла Мали Пожаревац – Младеновац – ситуација трасе
-Два регистратора са изводима из главног пројекта за изградњу приводног оптичког кабла
Мали Пожаревац – Младеновац, бр. пројекта 6/2010 инвеститора ''СББ'' ДОО Београд бр.
1127/2010 од 11.10.2010. године
Локацијска дозвола број 351-03-506/2010-07 фаза 1-3 Баточина – Крагујевац
Предузеће „СББ – Српске кабловске мреже“ д.о.о Београд је дана 10.04.2010.године
Министарству животне средине и просторног планирања на основу члана 54. Закона о планирању и
изградњи (Сл. гласник РС број 72/2009) поднео захтев за издавање локацијске дозволе број
321/2010, који је у Министарству запримљен дана 13.04.2010. године и заведен под њиховим бројем
351-03-00506/2010-07, а односи се на даљу разраду пројекта изградње телекомуникационе оптичке
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мреже у Републици Србији – конкретно Фаза 1-3 Баточина – Крагујевац (веза: Захтев за издавање
локацијске дозволе Фаза 1 број 351-03-00326/2010-07).
Министарство животне средине и просторног планирања се дана 23.04.2010. године
дописом број 351-03-00506/2010-07 у име инвеститора „СББ“ д.о.о. обратило ЈП “Путеви Србије“,
имајући у виду њихову надлежност прописану посебним законом, како би им доставили услове за
тражену изградњу. У прилогу дописа који је потписан од стране помоћника министра окр. Небојше
Јањића и обрађивача предмета сведока Љиљане Марић, достављен је један примерак ситуационог
плана за тражену деоницу. Истог дана Министарство се дописом под истим бројем обратило
инвеститору „СББ“ д.о.о. у којем наводе да у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи
(Сл. гласник РС број 72/2009) потребно је да доставе :
-копију плана парцела преко којих прелази оптички кабл и
-извод из катастра подземних инсталација.
ЈП “Путеви Србије„ је дана 18.05.2010. године под бројем 344-1727/10-1 Министарству
животне средине и просторног планирања одговорило на њихов допис везан за издавање потребних
саобраћајно-техничких услова у којем их обавештавају да документација поднета уз захтев мора
садржати и следеће:
-изјашњење надлежног органа о планском основу за издавање локацијске дозволе за изградњу
предметних инсталација,
-прегледну ситуациону карту израђену на топографско-катастарској подлози оверену од РГЗ
на којој је дефинисана новопројектована траса инсталација,
-на попречним профилима пута нанети границе ивица земљишног појаса,
-копије плана и изводе из земљишних књига или поседовних листова за катастарске парцеле
на којима се налази путни правац из наше надлежности и кроз који се постављају предметне
инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела,
-мишљење о могућностима планирања предметне телекомуникационе оптичке мреже поред
државних путева издато од стране стручних служби надлежних предузећа за путеве којима су
деонице државних путева на предметној релацији поверене на заштиту и одржавање,
-уколико је локација за постављање предметних инсталације у границама насеља неопходно
је да надлежни орган потврди да се предметна инсталација поставља у складу са урбанистичким
планом, као и у складу са чланом 6. став 4. Закона о јавним путевима (Сл. гласник РС број
101/2005).
Предузеће „СББ“ д.о.о. се дана 11.10.2010. године дописом број 1133/2010 обратио ЈП
“Путеви Србије„ уз који им је доставило допуну документације потребне за добијање услова а
везано за њихов претходни захтев број 321/2010 од 13.04.2010. године. У предмету изузетом у
Министарству животне средине и просторног планирања у форми ЦД-а налази се достављен од
стране инвеститора „СББ“ д.о.о. извод из главног пројекта за изградњу приводног оптичког кабла
за деоницу Баточина – Крагујевац (ситуација трасе). Инвеститор је уз захтев такође доставио у
писаној форми Извод из главног пројекта за изградњу приводног оптичког кабла на деоници
Баточина – Крагујевац који садржи : општа документа, пројектни задатак, техничко решење са
образложењем, технички опис радова, организација рада, мере заштите на раду, мере заштите
природе и животне средине и графичку документацију .
ЈП “Путеви Србије„ је дана 18.10.2010. године под бројем 344-1727/10-3 у поступку по
захтеву број 351-03-00506/2010-07 поднетом од стране Министарства животне средине и
просторног планирања у име инвеститора „СББ“ д.о.о. издало саобраћајно-техничке услове ради
издавања Локацијске дозволе од стране Министарства, а за изградњу телекомуникационе оптичке
мреже фаза 1-3 деоница Баточина – Крагујевац. У образложењу издатих услова наводи се да је
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надлежни државни орган управе у име инвеститора уз захтев за издавање услова приложио следећу
документацију :
-извод из главног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на деоници
Баточина – Крагујевац ,
-геодетски елаборат, локација коридора оптичког кабла уз магистрални пут,
-обавештење Министарства животне средине и просторног планирања број Н / службено од
17.06.2010.године,
-обавештење Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-00296/2010
од 20.05.2010.године,
-решење за добијање лиценце за израду техничке документације.
Министарство животне средине и просторног планирања је дана 08.11.2010. године под
бројем 351-03-00506/2010-07 поступајући по захтеву за издавање локацијске дозволе поднетом од
стране инвеститора „СББ“ д.о.о. од 13.04.2010. године на основу члана 54. а у вези члана 133. став
2. тачка 16. и члана 217. Прелазних и завршних одредби Закона о планирању и изградњи
(Сл.гласник РС број 72/2009), издало Решење о локацијској дозволи којим се утврђују услови за
изградњу (полагање) телекомуникационе оптичке мреже фаза 1-3 на релацији Баточина –
Крагујевац. У образложењу решења наведено је да је инвеститор уз захтев доставио и следеће :
-копије плана парцела државног пута првог реда за предвиђену деоницу ,
-извод из катастра подземних инсталација за катастарске парцеле предметног пута,
По службеној дужности министарство је прибавило саобраћајно – техничке услове
ЈП“Путеви Србије“ број 344-1727/10-3 .Поменуто решење је потисано од стране помоћника
министра окр. Небојше Јањића, а постало је правоснажно дана 20.12.2010. године. Министарство
животне средине и просторног планирања је дана 12.11.2010.године по један примерак издате
локацијске дозволе уз допис проследило Секретаријату за урбанизам – град Београд , Одсеку за
урбанизам – град Крагујевац и Одсеку за урбанизам – општина Баточина .
Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице су:
-захтев за издавање локацијске дозволе број 321/2010 од 10.04.2010.године,
-допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије„ број 35103-00506/2010-07 од 23.04.2010.године,
-допис Министарства животне средине и просторног планирања инвеститору „СББ“ д,о,о,
број 351-03-00506/2010-07 од 23.04.2010. године,
-одговор ЈП “Путеви Србије на допис Министарства број 344-1727/10-1 од 18.05.2010.године,
-допис „СББ“ д.о.о. ЈП „Путеви Србије“ бр. 1133/2010 од 11.10.2010. год.,
-ЦД са изводом из главног пројекта за изградњу приводног оптичког кабла – ситуација трасе
Баточина – Крагујевац,
-извод из главног пројекта за изградњу оптичког кабла,
-саобраћајно-технички услови ЈП “Путеви Србије“ број 344-1727/10-3 од 18.10.2010. године,
-дописи Министарства животне средине и просторног планирања граду Београду, Крагујевцу
и општини Баточина и
решење Министарства животне средине и просторног планирања о локацијској дозволи број
351-03-00506/2010-07 од дана 08.11.2010. год.
Локацијска дозвола број 351-03-00323/2010-07 од 31.10.2011. године фаза IV на релацији
Липовичка шума - Ваљево - Пожега - Чачак
„SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ је дана 11.03.2010. године предузеће
доставило Министарсву животне средине и просторног планирања затев за издавање локацијске
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дозволе за изградњу оптичке телекомуникационе мреже за локацију ФАЗА IV на релацији
Липовичка шума - Ваљево - Пожега - Чачак - Краљево - Нови Пазар.
Дана 13.04.2010. године Министарство је упутило допис ЈП „Путеви Србије“ број 351-0300323/2010-07 у којем је од ЈП „Путеви Србије“ затражило да се доставе услови за тражену
изградњу, о трошку инвеститора, ради издавања локацијске дозволе. Обрађивач предмета је била
сведок Љиљана Марић. Истога дана Министарство је доставило допис предузећу " SBB" у којем се
наводи да је у складу са чл. 54 Закона о планирању и изградњи потребно да доставе копије плана
парцела преко којих прелази ОК, Доказ о праву својине у складу са чл. 135. овог закона и извод из
катастра подземних инсталација
ЈП „Путеви Србије“ је дана 05.05.2010. године упутило Министарству животне средине и
просторног планирања одговор на захтев за издавање услова број 344-1500/10-1 за инвеститора
„SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“, којим се Министарство обавештава да је
неоподно дефинисати државне путеве поред којих се планира изградња предметне оптичке мреже
као и да документација поднета уз захтев мора садржати и следеће:
-Изјашњење надлежног органа о планском основу за издавање локацијске дозволе за
изградњу предметне телекомуникационе мреже;
-Прегледну ситуациону карту, израђену на катастарско-топографској подлози оверене од
Републичког геодетског завода у одговарајућој размери (1:2500 или 1:1000) са представљеном
постојећом путном мрежом и дефинисаним положајем планиране оптичке мреже, поред државни
путева првог и другог реда (магистрални и регионални путеви), према путној стационажи а у
складу са Референтним системом РДП као правног претодника ЈП „Путеви Србије“ Београд;
-Геодетски снимљене попречне профиле путева првог и другог реда (магистрални и
регионални путави)поред који се планира изградња предметне телекомуникационе оптичке мреже,
са свим елементима пута и границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане
катастарско-геодетске подлоге оверене од Републичког геодетског завода) са дефинисаном ознаком
и стационажом пута и положајем планиране телекомуникационе оптичке мреже;
-Мишљење о могућностима планирања предметне телекомуникационе оптичке мреже поред
путева првог и другог реда издато од стране стручних служби Предузећа за путеве „Пожаревац“ АД
Пожаревац и надлежног надзорног органа ЈП „Путеви Србије“, којима су деонице државни путева
на предметној релацији поврене на заштиту и одржавање;
-Копије плана и изводе из земљишњи књига или поседовних листова, за катастарске парцеле
на којима се налазе путни правци из надлежности ЈП „Путеви Србије“ и кроз које се постављају
предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела, које није старије од 6
месеци;
Дана 28.07.2011. године предузеће „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ је
доставило Министарсву животне средине и просторног планирања захтев за издавање локацијске
дозволе за изградњу оптичке телекомуникационе мреже за локацију ФАЗА IV на релацији
Липовичка шума - Ваљево - Пожега – Чачак, са напоменом да је за ову деоницу већ предаван
захтев за издавање локацијске дозволе дана 11.03.2010. год.
У предмету бр. 351-03-00323/2010-07 пронађене су фотокопије омота ЦД и фотокопије
ЦД на којима су наведене копије планова катастарских парцела на којима се поставља ОК, али се
исти физички не налазе у предмету.
Министарство је дана 29.09.2011 године упутило допис ЈП „Путеви Србије“ број 351-0300323/2010-07, у којем је од ЈП „Путеви Србије“ затражило да се доставе услови за тражену
изградњу, о трошку инвеститора, ради издавања локацијске дозволе.
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ЈП „Путеви Србије“ су дана 21.10.2011. године Министарству доставили Услове број 3444562/11-13, који су у тој фази представљали доказ о праву закупа у складу са чланом 135. Закона о
планирању и изградњи. У образложењу издатих услова ЈП "Путеви Србије" наведено је да су
инвеститор и овлашћени орган приложили Извод из главног пројекта за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже са ситуационим планом, Геодетски елаборат и Обавештење
Министарства животне средине и просторног планирања бр/Н службено од 17.06.2010. год. које је
заведено у писарници ЈП "Путеви Србије" под бр. 953-9096 од 01.07.2010. године.
Дана 31.10.2011. године Министарство животне средине и просторног планирања је,
поступајући по затеву предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ издало Решење о
локацијској дозволи за деоницу Липовичка шума - Ваљево - Пожега – Чачак, које је постало
правноснажно 10.11.2011.г. У Решењу је наведено да је инвеститор доставио уз захтев копије плана
парцела за деонице којима пролази ОК, извод из катастра подземних инсталација и Услове ЈП
"Путеви Србије" који у овој фази представљају доказ о праву закупа у складу са чл. 135 Закона о
планирању и изградњи. Решење је потписано од стране помоћника министра окр. Небојше Јањића,
док обрађивач предмета, шеф одсека и правник министарства нису потписали исто. У прилогу
Решења налази се и прегледна карта за деоницу за коју је издато решење. Истога дана
Министарство је доставило дописе Одсецима за урбанизам општина кроз које пролази ОК у
прилогу којег се доставља решење о издатој локацијској дозволи.
Докази и документација на основу којих се утврђују напред наведене чињенице су:
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 11.03.2010. год.
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00323/2010-07
од 13.04.2010. год. упућен ЈП "Путеви Србије",
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00323/2010-07
од 13.04.2010. год. упућен "SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže",
-Одговор на затев за издавање услова број 344-1500/10-1 ЈП "Путеви СРбије" од 05.05.2010.
год.
-Затев за издавање локацијске дозволе од 27.09.2011. год.
-Фотокопије омота ЦД и ЦД са катастарским парцелама,
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00323/2010-07
од 29.09.2011. год.,
-Услови ЈП "Путеви Србије" број 344-4562/11-13 од 21.10.2011. године,
-Решење о локацијској дозволи бр. 351-03-00323/2010-07 од 31.10.2011. г. са прегледном
картом,
-Решење о локацијској дозволи бр. 351-03-00323/2010-07 од 31.10.2011. г. са клаузулом
правноснажности,
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања од 31.10.2011. год.
Одсецима за урбанизам општина Лучани, Косјерић, Мионица, Пожега и градова Београд, Ужице,
Чачак, Ваљево
Локацијска дозвола број 351-03-00502/2010-07 ОД 30.01.2012. године, фаза на релацији
од Железника до Липовичке шуме
Предузеће „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ је дана 13.04.2010. године
доставило Министарсву животне средине и просторног планирања захтев за издавање локацијске
дозволе за изградњу оптичке телекомуникационе мреже за локацију Београд - Липовичка шума.
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Министарство је дана 22.04.2010. године упутило допис ЈП „Путеви Србије“ број 351-0300502/2010-07 у којем је од ЈП „Путеви Србије“ затражило да се доставе услови за тражену
изградњу, о трошку инвеститора, ради издавања локацијске дозволе. Обрађивач предмета је била
сведок Љиљана Марић. Истога дана Министарство је доставило допис предузећу " SBB" у којем се
наводи да је у складу са чл. 54 Закона о планирању и изградњи потребно да доставе копије плана
парцела преко којих прелази ОК и извод из катастра подземних инсталација
ЈП „Путеви Србије“ је дана 10.05.2010. године упутило Министарству животне средине и
просторног планирања одговор на затев за издавање услова број 344-1731/10-1 за инвеститора
„SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“, којим се Министарство обавештава да је
неоподно дефинисати државне путеве поред којих се планира изградња предметне оптичке мреже,
да се надлежни орган локалне самоуправе за послове урбанизма изјасни о планском основу, да се
предметне инсталације постављају у складу са урбанистичким планом, као и да документација
поднета уз захтев мора садржати и следеће:
-Прегледну ситуациону карту, израђену на катастарско-топографској подлози оверене од
Републичког геодетског завода у одговарајућој размери (1:2500 или 1:1000) са представљеном
постојећом путном мрежом и дефинисаним положајем планиране оптичке мреже, поред државних
путева првог и другог реда (магистрални и регионални путева), према путној стационажи а у складу
са Референтним системом РДП као правног претходника ЈП „Путеви Србије“ Београд;
-Геодетски снимљене попречне профиле путева првог и другог реда (магистрални и
регионални путави)поред који се планира изградња предметне телекомуникационе оптичке мреже,
са свим елементима пута и границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане
катастарско-геодетске подлоге оверене од Републичког геодетског завода),са дефинисаном ознаком
и стационажом пута и положајем планиране телекомуникационе оптичке мреже;
-Мишљење о могућностима планирања предметне телекомуникационе оптичке мреже поред
путева првог и другог реда издато од стране стручни служби Предузећа за путеве „Пожаревац“ АД
Пожаревац и надлежног надзорног органа ЈП „Путеви Србије“, којима су деонице државни путева
на предметној релацији поверене на заштиту и одржавање;
-Копије плана и изводе из земљишњи књига или поседовних листова, за катастарске парцеле
на којима се налазе путни правци из надлежности ЈП „Путеви Србије“ и кроз које се постављају
предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела, које није старије од 6
месеци;
Дана 27.09.2011. године предузеће „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ је
доставило Министарсву животне средине и просторног планирања захтев за издавање локацијске
дозволе за изградњу оптичке телекомуникационе мреже за локацију Београд, Видиковац Липовичка шума са напоменом да је за ову деоницу већ предаван захтев за издавање локацијске
дозволе дана 13.04.2010. године.
Дана 29.09.2011 године Министарство је упутило допис ЈП „Путеви Србије“ број 351-0300502/2010-07 у којем је од ЈП „Путеви Србије“ затражило да се доставе услови за тражену
изградњу, о трошку инвеститора, ради издавања локацијске дозволе.
Дана 21.10.2011. године ЈП „Путеви Србије“ су Министарству доставили Услове број 3444561/11-1, који су у тој фази представљали доказ о праву закупа у складу са чланом 135. Закона о
планирању и изградњи. У образложењу издатих услова ЈП "Путеви Србије" наведено је да су
инвеститор и овлашћени орган приложили Извод из главног пројекта за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже са ситуационим планом, Геодетски елаборат и Обавештење
Министарства животне средине и просторног планирања бр/Н службено од 17.06.2010.г. који је
заведен у писарници ЈП "Путеви Србије" под бројем 953-9096 од 01.07.2010. године.
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Министарство је дана 31.10.2012. год. упутило дописе бр. 351-03-00502/2010-07 осталим
јавно комуналним предузећима за добијање услова за изградњу оптичког кабла и то ЈКП "БВК",
Електро дистрибуција Београд, ЈКП Београдске електране. ЈКП "БВК" доставило је своје услове под
бр. Л/2398 и Ж/3035 од 28.12.2011.г. и од 20.01.2012.г., Београдске електране су дале сагласност
26.12.2011.г., док је Електродистрибуција издала Техничке услове 13.12.2011.г. Уз осталу
документацију у предмету постоји фотокопија омота ЦД РГЗ за К.О. Чукарица, К.О. Кнежевац и
К.О. Железник.
Министарство животне средине и просторног планирања је дана 30.01.2012. године
поступајући по затеву Предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ издало Решење о
локацијској дозволи за деоницу чвориште Железник - Липовичка шума које је постало
правноснажно 05.03.2012.г. У Решењу је наведено да је инвеститор доставио уз захтев копије плана
парцела за деонице којима пролази ОК, извод из катастра подземних инсталација и Услове ЈП
"Путеви Србија" који у овој фази представљају доказ о праву закупа у складу са чл. 135 Закона о
планирању и изградњи, а такође Министарство је по службеној дужности прибавило и услове ЈКП
"БВК", "Електродистрибуција"и ЈКП "Београдске електране". Решење је потписано од стране
помоћника министра окр. Небојше Јањића, док обрађивач предмета, шеф одсека и правник
министарства нису потписали исто. У прилогу Решења налази се и прегледна карта за деоницу за
коју је издато решење. Истога дана Министарство је доставило допис Секретаријату за урбанизам
Града Београда.
Докази и докуемнтација на основу којих се утврђују напред наведене чињенице су:
-Захтев за издавање локацијске дозволе од 13.04.2010.г.
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00502/2010-07
од 22.04.2010.године упућен ЈП „Путеви Србије“,
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00502/2010-07
од 22.04.2010.године упућен „СББ“ ДОО,
-Одговор на затев за издавање услова број 344-1731/10-1 ЈП "Путеви СРбије" од 12.05.2010.г.
-Затев за издавање локацијске дозволе од 27.09.2011.г.
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00502/2010-07
од 29.09.2011.године упућен ЈП“Путеви Србије“,
-Услови ЈП "Путеви Србије" број 344-4561/11-1 од 21.10.2011.г.
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00502/2010-07
од 31.10.2011 према ЈКП "Београдски водовод и канализација"( канализација), ЈКП „Београдски
водовод и канализација“(водовод), ЈКП "Београдске електране", "Електродистрибуција Београд"
-Дописи "ЈКП "БВК“ број Л/2398 од 28.12.2011.г. и Ж/3035 од 20.01.2012.г.
-Допис ЈКП "Београдске електране" од 26.12.2011.г.
-Допис "Електродистрибуције Београд" од 13.12.2011.г.
-Фотокопија дописа РГЗ
-Решење о локацијској дозволи бр. 351-03-00502/2010-07 од 30.01.2012.г. са прегледном
картом и клаузулом о правоснажности,
-Решење о локацијској дозволи број 351-03-00502/2010-07 од 30.01.2012.године,
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања од 30.01.2012.год.
Секеретаријату за урбанизам града Београда
У напред наведеним обједињеним предметима постоји и извод из главног пројекта
телекомуникационе оптичке мреже за деонице Београд - Видиковац - Липовачке шуме - Граница
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ГУП-а, примерак 1, Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже за деонице
Липовачке шуме - Ваљево - Пожега - Ужице и Пожега - Чачак, примерак 3, свеска 1. и свеска 2.
Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице су:
-Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже за деонице Београд Видиковац - Липовачке шуме - Граница ГУП-а, примерак 3,
- Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже за деонице Липовачке шуме Ваљево - Пожега - Ужице и Пожега - Чачак, примерак 3, свеска 1 и свеска 2.
Локацијска дозвола Министарства животне средине и просторног планирања број 35103-00511/2010-07 од 13.04.2010. године, фаза 5-2:
Ниш - Лесковац - Врање – Граница са Македонијом
Дана 13.04.2010. године предузеће „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ је
доставило Министарству животне средине и просторног планирања захтев за издавање локацијске
дозволе за изградњу оптичке телекомуникационе мреже за локацију Фаза 5-2: Ниш - Лесковац Врање - граница са Македонијом.
Дана 05.05.2010. године Министарство је упутило допис ЈП „Путеви Србије“ број 351-0300511/2010-07, у којем је од ЈП „Путеви Србије“ затражило да се доставе услови за тражену
изградњу, о трошку инвеститора, ради издавања локацијске дозволе. Обрађивач предмета је била
сведок Љиљана Марић. (у одузетом предмету се не налази овај документ, али је из касније преписке
између Министарства и ЈП "Путеви Србије" утврђено да је овај захтев постојао)
Дана 26.05.2010. године ЈП „Путеви Србије“ је упутило Министарству животне средине и
просторног планирања одговор на захтев за издавање услова број 351-03-0051/2010-07 за
инвеститора предузеће „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“, којим се Министарство
обавештава да документација поднета уз захтев мора садржати и следеће:
-На основу члана 14. став 1. тачка 2) и 3). Закона о јавним путевима ЈП "Путеви Србије"
издаје сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке
пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација,
постројења и слично на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута. Акти из става 1. овог члана
морају садржати саобраћајно - техничке услове;
-Министарство животне средине и просторног планирања на основу члана 54. и члана 133.
став 2. тачка 16. Закона о планирању и изградњи, издаје грађевинску дозволу за изградњу
телекомуникационих објеката, односно мрежа, система или средстава који су међународног и
магистралног значаја који се граде на територији три или више општина. Министарство животне
средине и просторног планирања;
-Сходно напред наведеном, а у складу са ставом 9. члана 54. Закона о планирању и изградњи,
ако плански документ не садржи све услове и податке за израду техничке документације, надлежни
орган их прибавља по службеној дужности, о трошку инвеститора;
-У захтеву за издавање саобраћајно - техничких услова, неопходно је да се надлежан орган
јединице локалне самоуправе за послове урбанизма изјасни о планском основу (члан 11. Закона о
планирању и изградњи) за издавање предметне локацијске дозволе;
-Уколико је локација за постављање предметних инсталација у границама насеља (Закон о
јавним путевима члан 2. тачка 9. 10. и 11.) неопходно је да надлежни орган потврди да се предметне
инсталације постављају у складу са урбанистичким планом, као и у складу са чланом 6. став 4.
Закона о јавним путевима.
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Поред наведеног ЈП "Путеви Србије" су навели да допуна захтева мора садржати и
следеће:
На прегледној ситуационој карти израђеној на катастарско - геодетској топографској подлози
у складу са Законом о државном премеру и катастру издатој од надлежне Службе за катастар
непокретности Републичког геодетског завода, у одговарајућој размери, представити постојећу
путну мрежу са дефинисаном трасом предметних инсталација из захтева, а поред и испод
предметних државних путева првог или другог реда (што није дефинисано у захтеву за услове за
локацијску дозволу) са уписаним стационажама у складу са Референтним системом Републичке
дирекције за путеве као правног претходника ЈП "Путеви Србије", на почетку и крају паралелног
вођења као и на месту укрштаја истих са путем;
На геодетски снимљеним попречним профилима пута са свим елементима пута и границама
парцела на којима се пут налази, нанети границе ивица земљишног појаса, пренете са прописане
катастарско - геодетске подлоге, оверене од Републичког геодетског завода, дефинисати положај
предметних инсталација (поред и испод) у односу на крајње тачке попречног профила пута;
Напред наведене податке о државном путу као и мишљење о могућностима постављања
предметних инсталација поред и и испод предметног државног јавног пута, прибавити од стручних
служби Предузећа за путеве које одржава предметну деоницу јавног пута;
Копија плана и извод из земљишних књига или поседовних листова, за катастарске парцеле
на којима се налази путни правац из наше надлежности и кроз које се постављају предметне
инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела.
Дана 02.02.2011. године Министарство је упутило допис ЈП „Путеви Србије“ број 351-0300511/2010-07, у којем је од ЈП „Путеви Србије“ затражило да се доставе услови за тражену
изградњу, о трошку инвеститора, ради издавања локацијске дозволе. У допису је наведено да се
достављају три примерка ситуационог плана трасе. Обрађивач предмета је била Љиљана Марић.
Дана 10.02.2011. године ЈП „Путеви Србије“ су Министарству доставили саобраћајнотехничке услове број 344-576/11-1, који су у тој фази представљали доказ о праву закупа у складу
са чланом 135. Закона о планирању и изградњи. У саобраћајно-техничким условима је наведено,
између осталог и да је потребно да се траса предметних инсталација мора пројетно усагласити са
постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута тј. да је потребно прибавити услове и од
осталих јавно-комуналних предузећа, Србијагас, Војске, Телекома Србије, Електросрбије и др.,
односно организација надлежних за послове телекомуникације у складу са Законом. Такође је
тражено да се доставе копије планова и изводних земљишних књига, или поседовних листова, за
катастарске парцеле на којима се налазе предметни пут и кроз које се постављају предметне
инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела. У образложењу издатих услова
је, између осталог, наведено да Министарство у име инвеститора приложи и Обавештење
Министарства животне средине и просторног планирања, Сектора за урбанистичко, просторно
планирање и становање под Бр/Н: службено од 17.06.2010. године, а заведено у писарници ЈП
„Путеви Србије“ под бројем 953-9096 од 01.07.2010. године. Саобраћајно–техничке услове је
потписао генерални директор ЈП „Путеви Србије“ окр. Зоран Дробњак.
Дана 23.02.2011. године Министарство животне средине и просторног планирања је,
поступајући по захтеву предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“, за издавање
локацијске дозволе, донело Решење о локацијској дозволи број 351-03-00511/2010-07. Решење је
потписао помоћник министра окр. Небојша Јањић, док име обрађивача предмета није наведено у
Решењу.
Дана 23.02.2011. године Министарство животне средине и просторног планирања је
упитило општинама: Ниш, Врање, Лесковац, Прешево и Владичин Хан по један примерак издате
локацијске дозволе.
182

Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице су:
-Захтев Предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ од 13.04.2010. године, за
издавање Локацијске дозволе;
-Одговор ЈП „Путеви Србије“ Министарству животне средине и просторног планирања на
захтев за издавање услова број 344-1998/10-1 од 26.05.2010. године, за нвеститора „SBB Serbia
Broadband – Srpske kablovske mreže;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00511/2010-07 од 02.02.2011. године;
-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-576/11-1 од 10.02.2011. године;
-Решење о Локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
351-03-00511/2010-07 од 23.02.2011. године;
-Прегледна карта телекомуникационе оптичке мреже фаза 5 деоница Ниш - Лесковац - Врање
- граница са Македонијом;
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања општинама: Ниш, Врање,
Лесковац, Прешево и Владичин Хан број 351-03-00511/2010-07 од 23.02.2011. године;
-9 (девет) CD са трасом оптичког кабла;
-9 (девет) CD са топографским плановима;
-Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже фаза 5 – деоница Ниш Лесковац - Врање - граница са Македонијом,примерак 1, свеска 1;
-Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже фаза 5 – деоница Ниш Лесковац - Врање - граница са Македонијом,примерак 1, свеска 2.
Локацијска дозвола број 350-01-00571/2012-07 од 11.06.2012. године за релацију Аутопут
(Румска раскрсница) – Шабац
Предузеће ''SBB'' д.о.о. је дана 29.05.2012. године под својим деловодним бројем 839/2012
поднело захтев за издавање локацијске дозволе Министарству животне средине, рударства и
просторног планирања за локацију Фаза 6.: аутопут Е-75 (Румска петља) – Шабац (веза: Захтев за
издавање локацијске дозволе, Фаза 2-1, број 324/2010 од 13.04.2010. године. На наведеном захтеву
не постоји доказ да је исти запримљен преко Управе за заједничке послове Републичких органа, већ
је на истом графитном оловком исписан број 350-01-571/2012-07 од 30.05.2012. године. У прилогу
наведеног Захтева налазе се и фотокопија Захтева за издавање локацијске дозволе предузећа „SBB“
д.о.о. Београд, деловодни број 324/2010 од 13.04.2010. године за локацију Фаза 2-1: Сремска
Митровица – Шабац. Инвеститор је овим захтевом од надлежног Министарства тражио издавање
локацијске дозволе ради даље разраде пројекта изградње телекомуникационе оптичке мреже у
Републици Србији.
Увидом у предмет Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0100571/2012-07, утврђено је да је дана 30.05.2012. године прослеђен допис ЈП ''Путеви Србије'' под
бројем 350-01-00571/2012-07 који је припремила сведок Љиљана Марић, а који је потписан од
стране помоћника министра окр. Небојше Јањића, у којем се наводи да је Министарству поднет
захтев од стране инвеститора ''SBB'' д.о.о. из Београда за издавање локацијске дозволе за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже, Фаза 6.: аутопут Е-75 (Румска петља) – Шабац. У допису се
наводи да је потребно да ЈП ''Путеви Србије'' доставе саобраћајно-техничке услове за тражену
изградњу, како би могла да се изда локацијска дозвола.
На основу дописа Министарства број 350-01-00571/2012-07 од дана 30.05.2012. године, ЈП
''Путеви Србије'' дана 07.06.2012. године, под својим деловодним бројем 3 број: 344-492/2012
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године, издају саобраћајно-техничке услове инвеститору „SBB“ д.о.о. ради издавања Локацијске
дозволе. У наведеним саобраћајно-техничким условима ЈП „Путеви Србије“ од инвеститора
захтевају, ради добијања коначне сагласности, да доставе захтев за издавање сагласности,
фотокопију саобраћајно-техничких услова издатих од ЈП „Путеви Србије“, копије планова извода
из земљишних књига, или поседовних листова, за кастатарске парцеле на којима се налазе
предметни пут и кроз које се постављају предметне инсталације, са податком о бројевима и
корисницима тих парцела. Уз захтев за издавање саобраћајно-техничких услова у име инвеститора
достављени су Изводи из листа непокретности издат од стране Службе за катастар непокретности
Рума, Изводи из листа непокретности издат од стране Службе за катастар непокретности Шабац,
Катастарско-топографски план, Извод из главног пројекта и Прегледну карту државног пута М-21.
Наведени саобраћајно-технички услови потписани су од стране окр. Зорана Дробњака, генералног
директора предузећа као и од стране обрађивача предмета.
Након издатих саобраћајно-техничких услова ЈП „Путеви Србије“ Министарство животне
средине, рударства и просторног планирања дана 11.06.2012. године, под својим бројем 350-0100571/2012-07 инвеститору „SBB“ д.о.о. Београд, издаје решење о локацијској дозволи за Фаза 6:
аутопут Е-75 (Румска петља) – Шабац. Наведено Решење потписано је од стране окр. Небојше
Јањића, помоћника министра, а исто је постало правоснажно дана 23.07.2012. године. У
образложењу наведене Локацијске дозволе наведено је да је уз Захтев за издавање локацијске
дозволе инвеститор поднео копије плана парцела државног јавног пута дуж којег пролази траса
оптичког кабла, као и извод из катастра подземних инсталација за кастатарске парцеле предметног
пута, а да је Министрарство по службеној дужности прибавило услове ЈП „Путеви Србије“ број
344-492/2012 од 07.06.2012. године, који представљају доказ о праву закупа у складу са чланом 135.
Закона.
Такође, увидом у предмет Министарства животне средине, рударства и просторног
планирања број 350-01-00571/2012-07 утврђено је да је инвеститор „SBB“ д.о.о. Београд доставио
Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже Фаза 6 - аутопут Е-75 (Румска петља)
– Шабац, са техничким описима радова и ситуацијоним трасама оптичког кабла.
Увидом у предмет Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0100571/2012-07 за издавање локацијске дозволе инвеститору ''СББ'' д.о.о. Београд за локацију Фаза
6.: аутопут Е-75 (Румска петља) – Шабац ,утврђено је да је Министарство након подношења захтева
од стране инвеститора дана 29.05.2012. године за издавање локацијске дозволе по службеној
дужности тражило само ЈП ''Путеви Србије'' за напред наведену деоницу. Након прибављања
услова инвеститору је издата локацијска дозвола дана 11.06.2012. године.
Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице су:
- Захтев предузећа ''SBB'' д.о.о. Београд дел. бр. 839/2012 од 29.05.2012. године за издавање
локацијске дозволе достављен Министарству животне средине и просторног планирања за локацију
Фаза 6.: аутопут Е-75 (Румска петља) - Шабац;
- Фотокопија Захтева предузећа ''SBB'' д.о.о. Београд дел. бр. 324/2010 од 13.04.2010. године
за издавање локацијске дозволе достављен Министарству животне средине и просторног
планирања за локацију Фаза 2-1.: Сремска Митровица – Шабац;
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-00571/2012-07
од дана 30.05.2012. године упућен предузећу ЈП ''Путеви Србије'';
- Саобраћајно технички услови ЈП ''Путеви Србије'' број III број 344-492/2012 од дана
07.06.2012. године потребни за локацијску дозволу;
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- Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже фаза 6; – аутопут Е-75
(Румска петља) - Шабац;
- Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања бр.
351-01-00571/2012-07 од дана 11.06.2012. године издата инвеститору предузећу ''SBB'' д.о.о.
Београд за изградњу телекомуникационе оптичке мреже
Локацијска дозвола број 351-03-00505/2010-07 од 13.04.2010. године фаза I-2 Михајловац
– Пожаревац
Дана 13.04.2010. године, Предузеће „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ је
доставило Министарству животне средине и просторног планирања захтев за издавање локацијске
дозволе за изградњу оптичке телекомуникационе мреже за локацију Фаза I-2: Михајловац Пожаревац. Веза Захтева за издавање дозволе је била Фаза I број Министарства 351-03-00326/201007.
Дана 23.04.2010. године, Министарство је упутило допис ЈП „Путеви Србије“ број 351-0300505/2010-07 у којем је од ЈП „Путеви Србије“ затражило да се доставе услови за тражену
изградњу, о трошку инвеститора, ради издавања локацијске дозволе. У прилогу дописа је
достављен један примерак ситуационог плана. Обрађивач предмета је била сведок Љиљана Марић.
Истог дана 23.04.2010. године Министарство је упутило допис „SBB Serbia Broadband –
Srpske kablovske mreže“ у којем тражи да се дослави: 1) Копија парцела преко којих прелази ОК
(оптички кабл) и 2) Извод из катастра подземни инсталација.
Дана 18.05.2010. године ЈП „Путеви Србије“ је упутило Министарству животне средине и
просторног планирања одговор на захтев за издавање услова III број 344-1729/10-1 за инвеститора
„SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“, којим се Министарство обавештава да је
неопходно дефинисати државне путеве поред којих се планира изградња предметне оптичке мреже
као и да документација поднета уз захтев мора садржати и следеће:
-Изјашњење надлежног органа о планском основу за издавање локацијске дозволе за
изградњу предметне телекомуникационе мреже;
-Прегледну ситуациону карту, израђену на катастарско - топографској подлози оверене од
Републичког геодетског завода у одговарајућој размери (1:2500 или 1:1000) са представљеном
постојећом путном мрежом и дефинисаним положајем планиране оптичке мреже, поред државних
путева првог и другог реда (магистрални и регионални путева), према путној стационажи, а у
складу са Референтним системом РДП као правног претходника ЈП „Путеви Србије“ Београд;
Геодетски снимљене попречне профиле путева првог и другог реда (магистралних и
регионалних путева) поред којих се планира изградња предметне телекомуникационе оптичке
мреже, са свим елементима пута и границама парцела на којима се пут налази (пренете са
прописане катастарско-геодетске подлоге оверене од Републичког геодетског завода), са
дефинисаном ознаком и стационажом пута и положајем планиране телекомуникационе оптичке
мреже;
Мишљење о могућностима планирања предметне телекомуникационе оптичке мреже поред
путева првог и другог реда издато од стране стручних служби Предузећа за путеве „Пожаревац“,
АД Пожаревац и надлежног надзорног органа ЈП „Путеви Србије“, којима су деонице државних
путева на предметној релацији поврене на заштиту и одржавање;
Копије плана и изводе из земљишњих књига или поседовних листова, за катастарске парцеле
на којима се налазе путни правци из надлежности ЈП „Путеви Србије“ и кроз које се постављају
предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела, које није старије од 6
месеци;
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Уколико је локација на којој се планира постављање предметних инсталација у границама
насеља (Закон о јавним путевима (Сл . гл. РС број 101/2005) члан 2. тачка 9, 10. и 11.), неопХодно је
да надлежни орган потврди да се предметне инсталације постављају у складу са урбанистичким
планом, као и у складу са чланом 6. став 4. Закона о јавним путевима (Сл. гл. РС број 101/2005).
Дана 11.10.2010. године предузеће „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ је
доставило ЈП „Путеви Србије“ допуну документације за издавање Локацијске дозволе за локацију
Фаза I-2 Михајловац – Пожаревац.
Дана 11.10.2010. године ЈП „Путеви Србије“ су Министарству доставили саобраћајно–
техничке услове број 344-1729/10-03, који су у тој фази представљали доказ о праву закупа у складу
са чланом 135. Закона о планирању и изградњи. У саобраћајно-техничким условима је поред
осталог наведено да је потребно трасу предметних инсталација усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод предметног пута, тј. потребно је прибавити услове и од осталих јавнокомуналних предузећа - Србијагас, Војске, Телекома Србије, Електросрбије и др, односно
организација надлежних за послове телекомуникација у складу са Законом. Такође у саобраћајнотехничким условима је наведено да је инвеститор дужан да достави и копије планова и изводе из
земљишних књига, или поседовних листова, за катастарске парцеле на којима се налазе предметни
пут и кроз које се постављају предметне инсталације са податком о бројевима и корисницима тих
парцела. У образложењу издатих услова је, између осталог, наведено да Министарство у име
инвеститора приложи и Обавештење Министарства животне средине и просторног планирања,
Сектора за урбанистичко, просторно планирање и становање под Бр/Н: службено од 17.06.2010.
године, а заведено у писарници ЈП „Путеви Србије“ под бројем 953-9096 од 01.07.2010. године.
Саобраћајно–техничке услове је потписао генерални директор ЈП „Путеви Србије“, окр. Зоран
Дробњак.
Дана 26.11.2010. године Министарство животне средине и просторног планирања је,
поступајући по захтеву предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ број 351-0300505/2010-07 од 13.04.2010. године, за издавање локацијске дозволе, донело Решење о локацијској
дозволи број 351-03-00505/2010-07. Решење је потписао помоћник министра окр. Небојша Јањић,
док име обрађивача предмета није наведено у Решењу.
Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице су:
-Захтев предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ број 351-03-00505/2010-07
од 13.04.2010. године, за издавање Локацијске дозволе;
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00505/2010-07 од 23.04.2010. године;
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања Предузећу „SBB Serbia
Broadband – Srpske kablovske mreže“ број 351-03-00505/2010-07 од 23.04.2010. године;
- Одговор ЈП „Путеви Србије“ Министарству животне средине и просторног планирања на
захтев за издавање услова III број 344-1729/10-1 од 18.05.2010. године за нвеститора „SBB Serbia
Broadband – Srpske kablovske mreže;
-Допис Предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ број 1130/2010 од
11.10.2010. године са допуном документације за издавање Локацијске дозволе;
-Саобраћајно–технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1729/10-03 од 11.10.2010. године
(*налазе се у прилогу број 10);
-Решење о Локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
351-03-00505/2010-07 од 26.11.2010. године;
-CD са изводом из главног пројекта за изградњу оптичког кабла Михајловац – Пожаревац;
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-Извод из главног пројекта за изградњу оптичког кабла Михајловац – Пожаревац број
07/2010;
-Извод из главног пројекта за изградњу оптичког кабла Михајловац – Пожаревац број
07/2010.
Локацијска дозвола број 351-03-00325/2010-07 од 11.03.2010. године, 2 фаза:
БГД - С. Митровица – Батровци са одвајањем за Шабац
Дана 10.03.2010. године предузеће „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ је
доставило Министарсву животне средине и просторног планирања затев за издавање локацијске
дозволе за изградњу оптичке телекомуникационе мреже за локацију 2 Фаза: Бгд – С. Митровица –
Батровци са одвајањем за Шабац.
Дана 13.04.2010. године Министарство је упутило допис ЈП „Путеви Србије“ број 351-0300325/2010-07 у којем је од ЈП „Путеви Србије“ затражило да се доставе услови за тражену
изградњу, о трошку инвеститора, ради издавања локацијске дозволе. Обрађивач предмета је сведок
Љиљана Марић.
Истог дана 13.04.2010. године Министарство је упутило допис предузећу „SBB Serbia
Broadband – Srpske kablovske mreže“ у којем тражи да се достави: 1) Копија плана парцела преко
којих прелази ОК, 2) Доказ о праву својине и 3) Извод из катастра подземних инсталација.
Дана 05.05.2010. године ЈП „Путеви Србије“ је упутило Министарству животне средине и
просторног планирања одговор на захтев за издавање услова број 344-1495/10-1 за инвеститора
„SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“, којим се Министарство обавештава да
документација поднета уз затев мора садржати и следеће:
Изјашњење надлежног органа о планском основу за издавање локацијске дозволе за
постављање, односно изградњу предметних инсталација;
Прегледну ситуациону карту, израђену на катастарско-топографској подлози оверене од
Републичког геодетског завода у одговарајућој размери (1:2500 или 1:1000) са представљеном
постојећом путном мрежом и дефинисаним положајем планиране предметних инсталација, поред
и/или предметног државног пута, према путној стационажи а у складу са Референтним системом
РДП као правног претходника ЈП „Путеви Србије“ Београд;
Геодетски снимљене попречне профиле предметног државног пута поред којег се планира
изградња предметних инсталација, са свим елементима пута и границама парцела на којима се пут
налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге оверене од Републичког геодетског
завода) са дефинисаном ознаком и стационажом пута и положајем предметни инсталација;
Мишљење о могућностима планирања предметних инсталација поред и/или испод
предметног државног пута издато од стране стручних служби Предузећа за путеве „Србијааутопут“
АД Београд и АД „Сремпут“ из Сремске Митровице и надлежних надзорних органа ЈП „Путеви
Србије“, којима су деонице предметног државног пута на предметној релацији поверене на заштиту
и одржавање;
Копије плана и изводе из земљишњих књига или поседовних листова, за катастарске парцеле
на којима се налази предметни државни пут из надлежности ЈП „Путеви Србије“ и кроз које се
постављају предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела, које није
старије од 6 месеци;
Предузеће „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ је дана 10.03.2011. године
доставило Министарсву животне средине и просторног планирања захтев за издавање локацијске
дозволе за изградњу оптичке телекомуникационе мреже за локацију Фаза 2: петља Аеродром –
Сремска Митровица – Батровци. Веза за овај захтев је био захтев од 10.03.2010. год. број 215/2010.
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Дана 30.03.2011. године Министарство је упутило допис ЈП „Путеви Србије“ број 351-0300325/2010-07 у којем је од ЈП „Путеви Србије“ затражило да се доставе услови за тражену
изградњу, о трошку инвеститора, ради издавања локацијске дозволе. Обрађивач предмета је
сњведок Љиљана Марић.
ЈП „Путеви Србије“ су дана 13.04.2011. године Министарству доставили саобраћајно–
техничке услове број 344-1790/11-1, који су у тој фази представљали доказ о праву закупа у складу
са чланом 135. Закона о планирању и изградњи. У образложењу издатих услова је, између осталог,
наведено да Министарство у име инвеститора приложи и Обавештење Министарства животне
средине и просторног планирања, Сектора за урбанистичко, просторно планирање и становање под
Бр/Н: службено од 17.06.2010. године, а заведено у писарници ЈП „Путеви Србије“ под бројем 9539096 од 01.07.2010. године. Саобраћајно–техничке услове је потписао генерални директор ЈП
„Путеви Србије“ окр. Зоран Дробњак.
Дана 04.05.2011. године Министарство животне средине и просторног планирања је,
поступајући по затеву предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“, за издавање
локацијске дозволе, донело Решење о локацијској дозволи број 351-03-00325/2010-07. Решење је
потписао помоћник министра окр. Небојша Јањић, док име обрађивача предмета није наведено у
Решењу.
Министарство животне средине и просторног планирања је дана 04.05.2011. године упитило
општинама: Пећинци, Стара Пазова, Сремска Митровица, Шид, Рума и Градској управи Београд по
један примерак издате локацијске дозволе.
Докази и документација на основу којих се утврђују напред наведене чињенице су:
-Захтев Предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ од 10.03.2010. године, за
издавање Локацијске дозволе;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00325/2010-07 од 13.04.2010. године;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања Предузећу „SBB Serbia
Broadband – Srpske kablovske mreže“ број 351-03-00325/2010-07 од 13.04.2010. године;
-Одговор ЈП „Путеви Србије“ Министарству животне средине и просторног планирања на
захтев за издавање услова број 344-1495/10-1 од 05.05.2010. године за нвеститора „SBB Serbia
Broadband – Srpske kablovske mreže;
-Захтев Предузећа „SBB Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ број 395/2011 од
25.03.2011. године, за издавање Локацијске дозволе;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00325/2010-07 од 30.03.2010. године;
-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1790/11-1 од 13.04.2011.
године;
-Решење о Локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
351-03-00325/2010-07 од 04.05.2011. године;
-Прегледна карта телекомуникационе оптичке мреже фаза 2. деоница Београд – петља
Аеродром – Сремска Митровица – Батровци;
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања општинама: Пећинци,
Стара Пазова, Сремска Митровица, Шид, Рума и Градској управи Београд број 351-03-00325/201-07
од 04.05.2011. године;
-7 (седам) CD са топографским планом оптичког кабла уз аутопут Е70;
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-Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже фаза 2 – деоница петља
Аеродром – Сремска Митровица – Батровци;
-Извод из главног пројекта телекомуникационе оштичке мреже фаза 2 – деоница петља
Аеродром – Сремска Митровица – Батровци.
Локацијска дозвола број 351-03-00503/2010-07 од 08.11.2010. године
за релацију Београд – петља Аеродром
Предузеће ''SBB'' д.о.о. је дана 13.04.2010. године под својим деловодним бројем 333/2010
поднело захтев за издавање локацијске дозволе Министарству животне средине и просторног
планирања за локацију Београд – Петља аеродром. Наведени захтев запримљен је у писарници
Управе за заједничке послове републичких органа дана 13.04.2010. године под деловодним бројем
353-07-351-03-503/2010. Инвеститор је овим захтевом од надлежног Министарства тражио
издавање локацијске дозволе ради даље разраде пројекта изградње телекомуникационе оптичке
мреже у Републици Србији на деоници Београд – петља Аеродром.
Увидом у предмет Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300503/2010-07, утврђено је да је дана 22.04.2010. године прослеђен допис ЈП ''Путеви Србије'' под
бројем 351-03-00503/2010-07 који је припремила сведок Љиљана Марић, а који је потписан од
стране помоћника министра окр. Небојше Јањића у којем се наводи да је Министарству поднет
захтев од стране инвеститора ''SBB'' д.о.о. из Београда за издавање локацијске дозволе за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже, фаза кроз град Београд, од чворишта на локацији угао Булевар
Арсенија Чарнојевића и Булевара уметности до петље Аеродром, дуж трасе државног пута првог
реда М1. У допису се наводи да је потребно да ЈП ''Путеви Србије'' доставе саобраћајно-техничке
услове за тражену изградњу, како би могла да се изда локацијска дозвола, а такође, наведено је да је
истима достављен један примерак ситуационог плана.
Истог дана 22.04.2010. године Министарство упућује допис предузећу ''SBB'' д.о.о. Београд
под бројем 351-03-00503/2010-07 који је припремила сведок Љиљана Марић, а који је потписан од
стране помоћника министра окр. Небојше Јањића, у којем се наводи да је у складу са чл. 54. Закона
о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09) потребно доставити копију плана парцела
преко којих пролази оптички кабал и извод из катастра подземних инсталација.
На основу дописа Министарства број 351-03-00503/2010-07 од дана 22.04.2010. године ЈП
''Путеви Србије'' дана 02.06.2010. године Министарству достављају допис број 344-1730/10-1
потписан од стране Зорана Стојисављевића, директора Сектора за одржавање државних путева 1. и
2. реда, у којем се наводи да у вези достављеног захтева потребно је да инвеститор ''SBB'' д.о.о. уз
приложену документацију достави:
-изјашњење надлежног органа о планском основу за издавање локацијске дозволе за
постављање, односно изградњу предметних инсталација,
-прегледну ситуациону карту, изражену на катастарско-топографској подлози овереној од
Републичког геодетског завода у одговарајућој размери са представљеном постојећом путном
мрежом и дефинисаним положајем планираних инсталација;
-геодетски снимљене попречне профиле предметног државног пута поред ког се планира
постављење, односно изградња предметних инсталација, са свим елементима пута и границама
парцела на којима се пут налази са дефинисаном ознаком и стационажом пута и положајем
предметних инсталација;
-мишљење о могућностима планирања предметних инсталација поред и/или предметног
државног пута издато од стране стручних служби Предузећа ''Србијааутопут'' а.д. и надлежних
надзорних органа ЈП ''Путеви Србије'', којим су деонице предметног државног пута на предметној
релацији поверене на заштиту и одржавање;
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-копије плана и изводе из земљишних књига или поседовних листова, за катастарске парцеле
на којима се налазе путни правци из надлежности ЈП ''Путеви Србије'' и кроз које се постављају
предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела (не старије од шест
месеци).
Даљим увидом у наведени предмет Министарства утврђено је да је дана 19.07.2010. године
од стране Министарства животне средине и просторног планирања прослеђени дописи под бр. 35103-00503/2010-07 које је обрадила сведок Љиљана Марић, а потписао окр. Небојша Јањић,
помоћник министра предузећима ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ЈКП ''Београдске електране''
Београд, ''Електродистрибуција'' Београд, ''Електромрежа Србије'', ЈКП ''Београдски водовод и
канализација'' – водовод, ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' – канализација, ''НИС
Енергогас''. Такође, исти допис достављен је и ЈП ''Путеви Србије'' дана 20.07.2010. године. У
наведеним дописима наводи се да је Министарству поднет захтев бр. 351-03-00503/2010-07 од
13.04.2010. године инвеститора ''СББ'' д.о.о. из Београда за издавање локацијске дозволе за
изградњу оптичког кабла на релацији петља Аеродром Београд – Бубањ Поток и да је с' тим у вези
потребно да се напред наведена предузећа у складу са својим надлежностима изјасне о потребним
условима за тражену изградњу како би се могла издати локацијска дозвола.
На основу дописа Министарства достављени су следећи услови јавних предузећа:
1. Услови Електродистрибуције Београд бр. 4659/10 од 01.10.2010. године;
2. Услови ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' (водовод) бр. Д/2400 од
04.08.2010. године;
3. Услови ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' (канализација) бр. К/1426
од 27.07.2010. године;
4. Услови ЈКП ''Београдске електране'' бр. I-8064/2 од 21.10.2010. године;
5. Услови ЈП ''Србија гас'' бр. 13960 од 26.07.2010. године;
6. Услови ЈП ''Електромрежа Србије'', бр. III-18-02-102/1 од 14.09.2010. године;
7. Услови ''Телекома Србија'' бр. 0739/0760/03/01-214370/3 од 28.09.2010. год.
Дана 28.07.2010. године са позивом на захтев Министарства од дана 20.07.2010. године, ЈП
''Путеви Србије'' под својим бројем III број 344-3439/2010 достављају саобраћајно-техничке услове
потребне за локацијску дозволу која је потписана од стране генералног директора окр. Зорана
Дробњака. У наведеним саобраћајно-техничким условима наведено је да је надлежни орган у име
инвеститора доставио Извод из главног пројекта за изградњу телекомуникационе оптичке мреже,
Геодетски елаборат са ситуацијом трасе оптичког кабла, Обавештење Министарства бр. Бр./Н:
службено од 17.06.2010. године, а заведено у писарници ЈП ''Путеви Србије'' под бројем 953-9096 од
01.07.2010. године, Обавештење Министарства под бр. 350-01-00296/2010 од 20.05.2010. године, а
заведено у писарници ЈП ''Путева Србије'' под бр. 344-1557/10-2 од 26.05.2010. године. Такође, у
истим условима наведено је да је потребно од стране инвеститора, ради добијања коначне
сагласности да се ЈП ''Путеви Србије'' између осталог достави Захтев за добијање сагласности,
Локацијска дозвола, Копије планова и извода из земљишних књига или поседовних листова за
катастарске парцеле на којим се налази предметни пут и кроз које се постављају предметне
инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела, као и Идејни пројекат.
Такође, од стране инвеститора предузећа ''СББ'' д.о.о. достављен је и извод из главног
проjекта телекомуникационе оптичке мреже фаза I – деоница Аеродром – Аутокоманда – Бубањ
поток са пратећом документацијом.
На основу напред наведене документације, дана 08.11.2010. године Министарство издаје
под својим бројем 351-03-00503/2010-07 локацијску дозволу инвеститору предузећу ''SBB'' д.о.о.
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Београд за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на напред наведеној локацији. Локацијска
дозвола је потписана од стране окр. Небојше Јањића, помоћника министра, а решење је постало
правоснажно дана 20.12.2010. године.
На основу увида у предмет Министарства животне средине и просторног планирања број 35103-00503/2010-07 за издавање локацијске дозволе инвеститору ''СББ'' д.о.о. Београд за локацију
Београд – Петља аеродром утврђено је да је Министарство након подношења захтева од стране
инвеститора дана 13.04.2010. године за издавање локацијске дозволе по службеној дужности
тражило услове јавних предузећа за напред наведену деоницу. Након прибављања тражених услова
инвеститору је издата локацијска дозвола дана 08.11.2010. године.
Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице за издавање Локацијске
дозволе број 351-03-00503/2010-07 од 08.11.2010. године за релацију Београд – петља Аеродром су:
- Захтев предузећа ''SBB'' д.о.о. Београд дел. бр. 333/2010 од 13.04.2010. године за издавање
локацијске дозволе достављен Министарству животне средине и просторног планирања за локацију
Београд – Петља Аеродром;
- Допуна захтева предузећа ''SBB'' д.о.о. Београд за издавање локацијске дозволе достављен
Министарству животне средине и просторног планирања са захтевом за допуну захтева за
локацијску дозволу;
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00503/2010-07
од дана 22.04.2010. године упућен предузећу ''SBB'' д.о.о. Београд;
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00503/2010-07
од дана 22.04.2010. године упућен предузећу ЈП ''Путеви Србије'';
- Допис ЈП ''Путеви Србије'' број 344-1730/10-1 од дана 02.06.2010. године према
Министарству животне средине и просторног планирања;
- Дописи Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00503/2010-07
од дана 19.07.2010. године предузећима ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ЈКП ''Београдске електране''
Београд, ''Електродистрибуција'' Београд, ''Електромрежа Србије'', ЈКП ''Београдски водовод и
канализација'' – водовод, ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' – канализација, ''НИС
енергогас'';
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00503/2010-07 од
дана 20.07.2010. године предузећу ЈП ''Путеви Србије'';
- Услови Електродистрибуције Београд бр. 4659/10 од 01.10.2010. године;
- Услови ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' (водовод) бр. Д/2400 од 04.08.2010.
године;
- Услови ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' (канализација) бр. К/1426 од 27.07.2010.
године;
- Услови ЈКП ''Београдске електране'' бр. I-8064/2 од 21.10.2010. године;
- Услови ЈП ''Србија гас'' бр. 13960 од 26.07.2010. године;
- Услови ЈП ''Електромрежа Србије'', бр. III-18-02-102/1 од 14.09.2010. године;
- Услови ''Телекома Србија'' бр. 0739/0760/03/01-214370/3 од 28.09.2010. године.
- Саобраћајно технички услови ЈП ''Путеви Србије'' број III број 344-3439/2010 од дана
28.07.2010. године потребни за локацијску дозволу;
- Извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже фаза I – деоница аеродром –
Аутокоманда – Бубањ поток са пратећом документацијом инвеститора предузећа ''СББ'' д.о.о.
Београд;
- Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања бр.
351-03-00503/2010-07 од дана 08.11.2010. године издата инвеститору предузећу ''SBB'' д.о.о.
Београд за изградњу телекомуникационе оптичке мреже
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Локацијска дозвола број 351-03-00326/2010-07 1. фаза
Бгд – Велика Плана – Јагодина – Параћин – Ниш
Дана 10.03.2010. године на основу члана 54. Закона о планирању и изградњи (сл. гласник
РС број 72/2009) „СББ Српске кабловске мреже“ д.о.о. поднео захтев број 214/2010 Министарству
животне средине и просторног планирања за издавање локацијске дозволе ради изградње
телекомуникационе оптичке мреже у Републици Србији на локацији Београд – Велика Плана –
Јагодина – Параћин – Ниш.
Захтев је запримљен у поменутом Министарству дана 11.03.2010. године и заведен под
њиховим бројем 351-03-00326/2010-07. Министарство животне срдине и просторног планирања се
дана 13.04.2010. године обратило ЈП “Путеви Србије“ имајући у виду њихову надлежност како би
им доставили услове за тражену изградњу. Истог дана Министарство се дописом обратило
подносиоцу захтева „СББ“ д.о.о. како би им у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи
(Сл. Гласник РС број 72/2009) доставили :
- Копију плана парцела преко којих прелази оптички кабл,
- доказ о праву својине у складу са чланом 135. Закона о планирању и
изградњи и
-извод из катастра подземних инсталација.
Дана 05.05.2010. године ЈП “Путеви Србије'' под бројем 344-1496/10-1 послало је
Министарству животне средине и просторног планирања одговор на захтев за издавање услова за
изградњу телекомуникационе оптичке мреже у којем их обавештавају да документација поднета уз
захтев мора садржати и следеће:
- изјашњење надлежног органа о планском основу за издавање локацијске дозволе,
- прегледну ситуациону карту оверену од РГЗ са представљеном постојећом путном
мрежом и дефинисаним положајем планиране телекомуникационе мреже,
- геодетски снимљене попречне профиле државног пута првог реда,
- мишљење о могућностима планирања предметне телекомуникационе оптичке мреже
издато од стране стручних служби „Србија аутопут“ АД Београд и надлежног надзорног органа ЈП
“Путеви Србије“ којима су деонице државног пута на наведеној релацији поверене на заштиту и
одржавање и
- копије плана и изводе из земљишних књига или поседовних листова за катастарске
парцеле на којима се налазе путни правци и кроз које се постављају предметне инсталације , са
податком о бројевима и корисницима тих парцела.
Министарство животне средине и просторног планирања се дана 17.06.2010. године
дописом под бројем службено потписаним од стране министра окр. Оливера Дулића обратило ЈП
“Путеви Србије“ где их обавештавају да су запримили велики број захтева за издавање локацијских
дозвола за изградњу телекомуникационих мрежа постављањем оптичких каблова на целој
територији Републике Србије, а дуж траса државних путева првог и другог реда. Такође наводе у
свом допису да у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС број
72/2009) Министарство као надлежни орган, по службеној дужности прибавља услове потребне за
израду техничке документације о трошку инвеститора. У вези са тим, имајући у виду надлежност
ЈП “Путеви Србије“ прописану посебним Законом, уз допис Министарство им доставља предметне
захтеве за издавање услова потребних за израду техничке документације. Такође у свом допису
наводе да копије планова и изводе из земљишних књига, или поседовне листове за катастарске
парцеле на којима се налазе путни правци из надлежности ЈП “Путеви Србије„ и кроз које се
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постављају предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела (које су ЈП
„Путеви Србије„ тражили у својим дописима за допуну документације) није потребно да
достављају инвеститори уз објашњење болдирано у предметном допису да се поменути правци воде
као јавно добро путеви – својина Републике Србије, на којима се ЈП “Путеви Србије„ воде као
корисник.
Предузеће „СББ“ д.о.о. се дана 09.07.2010. године дописом под бројем 766/2010 обратило
Министарству животне средине и просторног планирања у прилогу којег им достављају допуну
документације потребне за издавање Локацијске дозволе за предметну локацију, позивајући се
притом на њихов захтев број 214/2010 од 10.03.2010.године . Том приликом под бројем 765/2010 од
09.07.2010. године достављен је и извод из главног пројекта телекомуникационе оптичке мреже
фаза 1. деоница Београд – Велика Плана - Јагодина – Параћин – Ниш, који садржи општа
документа, пројектни задатак, техничко решење, технички опис радова, организацију рада, мере
заштите на раду, мере заштите природне и животне средине и графичку документацију. У изводу из
главног пројекта налазе се прегледне карте као и ситуација трасе оптичког кабла на читавој
деоници за коју је постављање предвиђено.
ЈП “Путеви Србије„ је дана 19.07.2010. године под бројем 344-1496/10-3 издало
саобраћајно-техничке услове Министарству животне средине и просторног планирања, ради
издавања Локацијске дозволе од тог органа за изградњу телекомуникационе оптичке мреже, а по
претходно поднетом захтеву инвеститора „СББ“ д.о.о. од 10.03.2010. године. У образложењу
издатих услова наводи се да је Министарство животне средине и просторног планирања у име
инвеститора уз захтев за услове доставио и следећу документацију:
- главни пројекат за изградњу телекомуникационе оптичке мреже за поменуту деоницу под
бројем 04/2010 од априла 2010.године, ситуацију трасе са предлогом трасе оптичког кабла у зони
магистралног пута, са геодетски снимљеним попречним профилима у појасу предметног
магистралног пута,
- геодетски елаборат, локација коридора оптичког кабла, топографски план, ситуација
трасе оптичког кабла,
- обавештење Министарства животне средине и просторног планирања број Н/службено
од 17.06.2010. године које је у писарници ЈП “Путеви Србије„ заведено под бројем 953-9096 од
01.07.2010. године,
- обавештење Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0100296/2010 од 20.05.2010. године и
- решење за добијање лиценце за израду техничке документације број 351-02-00865/200807 од 10.12.2010. године.
Министарство животне средине и просторног планирања је дана 09.08.2010. године под
бројем 351-03-00326/2010-07 донело решење о Локацијској дозволи инвеститору „СББ-Српске
кабловске мреже„ д.о.о. за изградњу (полагање) телекомуникационе оптичке мреже фаза 1 деоница
Београд – Велика Плана – Јагодина – Параћин – Ниш. У образложењу поменутог решења наведено
је да је инвеститор уз захтев за издавање локацијске дозволе поднео :
- копије плана парцела државног пута првог реда за деоницу Београд – Велика Плана –
Јагодина – Параћин – Ниш,
- извод из катастра подземних инсталација за катастарске парцеле предметног пута и
- услове ЈП “путеви Србије“ број 344-1496/2010-2 од 219.07.2010.г одине .
Решење је постало правоснажно дана 13.09.2010. године, потписано је од стране Државног
секретара Бојана Ђурића а није потписано нити од једног од обрађивача поменутог предмета.
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Истог дана 09.08.2010. године Министарство животне средине и просторног планирања
под бројем 351-03-00326/2010-07 је проследило дописе уз које је доставило и један примерак издате
локацијске дозволе одељењима за урбанизам следећих општина: Алексинац, Ниш, Ражањ, Велика
Плана, Лапово, Градској управи града Београда, Смедерево, Ћићевац, Параћин, Ћуприја и
Баточина.
Након добијене локацијске дозволе „СББ“ д.о.о. се обратило Министарству животне
средине и просторног планирања дописом у коме захтевају промену димензија рова на полагању
оптичког кабла, а везано за усклађивање са Упутством о полагању међумесних оптичких каблова. У
вези са тим захтевом Министарство је дана 28.10.2010. године под бројем 351-03-00326/2010-07
донело Закључак којим се исправља техничка грешка описана у поднетом захтеву. Закључак је
потписан од стране помоћника министра окр. Небојше Јањића као и од обрађивача предмета
Анђелић Слободанке.
У предмету се у форми ЦД-а налази извод из главног пројекта ситуација трасе
телекомуникационе оптичке мреже фаза 1. деоница Београд – Велика Плана – Јагодина – Параћин –
Ниш. У истој форми се налазе и копије катастарско–топографских планова у електронском облику
за следећа подручја: Ћићевац, Ћуприја, Јагодина, Параћин, Сопот, Смедерево, Лапово, Баточина,
Велика Плана, Сурчин, Гроцка, Младеновац, Нови Београд, Земун, Београд (КО Савски Венац),
Београд (КО Вождовац и Београд (КО Звездара).
Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице о издавању
Локацијске дозволе број 351-03-00326/2010-07 1. фаза
Бгд – Велика Плана – Јагодина – Параћин – Ниш
- Захтев за издавање локацијске дозволе број 214/2010 од 10.03.2010. године,
- допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00326/2010-07
од 13.04.2010. године,
- захтев Министарства животне средине и просторног планирања за издавање услова број
351-03-00326/2010-07 од 13.04.2010. године,
-одговор ЈП “Путеви Србије“ на поменути захтев број 344-1496/10-1 од 05.05.2010. године,
- допис Министарства животне средине и просторног планирања број Н / службено од дана
17.06.2010. године,
-допис „СББ“ д.о.о. број 766/2010 од 09.07.2010. године,
-ЦД са изводом из главнмог пројекта телекомуникационе оптичке мреже – ситуација трасе,
-10 (десет) ЦД-а са копијама катастарско–топографских планова у електронском облику за
предвиђену деоницу,
-извод из главног пројекта зтелекомуникационе оптичке мреже са прегледним картама и
ситуацијама трасе оптичког кабла број 765/2010 од 09.07.2010. године,
-саобраћајно–технички услови ЈП “Путеви Србија“ број 344-1496/2010-2 од 19.07.2010.
године,
-решење о локацијској дозволи број 351-03-00326/2010-07 од 09.08.2010. године,
-дописи Министарства животне средине и просторног планирања општинским управама број
351-03-00326/2010-07 од 09.08.2010. године,
-допис „СББ“ д.о.о. са захтевом за промену димензија рова на полагању оптичког кабла,
-закључак Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00326/201007 од 28.10.2010. године.
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Локацијска дозвола број 351-03-00027/2011-07 3. фаза
Бгд – Стара Пазова – Бановци – Нови Сад
Увидом у предмет Министарства грађевинарства и урбанизма није пронађена сва
документација који се односи на Локацијску дозволу број 351-03-00027/2011-07 3. фаза Бгд – Стара
Пазова – Бановци – Нови Сад инвеститора предузеће ''СББ'' д.о.о. Београд већ само регистратор са
копијама планова за наведену релацију.

Докази и документација на основу којих се утврђују напред наведене чињенице о издавању
Локацијска дозвола број 351-03-00027/2011-07 3. фаза
Бгд – Стара Пазова – Бановци – Нови Сад
- Један регистратор са копијама планова уз Локацијску дозволу број 351-03-00027/2011-07 3.
фаза Бгд – Стара Пазова – Бановци – Нови Сад инвеститора ''СББ'' д.о.о. Београд;
Издавање локацијских дозвола за предузеће ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД
Локацијска дозвола број 350-01-00297/2010-07 за деоницу Београд(Бубањ поток)-Ниш
Предузеће "Telenor" ДОО је у својству инвеститора поднео дана 01.04.2010. године
Министарству животне средине и просторног планирања Захтев за издавање локацијске дозволе
број 51/91/10, који је истог дана запримљен у Министарству и заведен под бројем 350-0100297/2010-07 а односи се на изградњу телекомуникационе оптичке мреже у Републици Србији –
конкретно за деоницу Београд (Бубањ Поток) – Ниш. Уз захтев истог дана инвеститор "Telenor
ДОО" је под бројем 45/91/10 доставио и Технички опис полагања оптичких каблова уз путну
инфраструктуру за деоницу Бубањ Поток - Ниш.
.
Министарство животне средине и просторног планирања је дана 16.04.2010. године дописом број
350-01-00297/2010-07 обавестило инвеститора "Telenor ДОО" да поводом горе поменутог захтева, а
у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС број 72/2009), потребно је да
достави и следеће:
-копију плана парцела преко којих прелази оптички кабл;
-доказ о праву својине у складу са чланом 135. поменутог закона;
-извод из катастра подземних инсталација и
-ситуациони план трасе оптичког кабла.
Истог дана дописом број 350-01-00297/2010-07 Министарство се обратило ЈП "Путеви
Србије", имајући у виду њихову надлежност, прописану посебним законом, како би поменуто јавно
предузеће доставило саобраћајно-техничке услове неопходне за израду локацијске дозволе. У
прилогу овог дописа достављен је један примерак техничког описа предметне трасе.
ЈП "Путеви Србије" је дана 05.05.2010. године под бројем 344-1556/10-1 дописом
Министарству животне средине и просторног планирања одговорило на њихов претходни захтев
поднет у име инвеститора "Telenor ДОО", у којем наводе да документација поднета уз захтев за
издавање услова мора садржати и следеће:
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- изјашњење надлежног органа јединице локалне самоуправе за послове урбанизма за сваку
деоницу у зони аутопута која припада локалној самоуправи;
- потврду да се предметне инсталације постављају у складу са урбанистичким планом;
- прегледну ситуациону карту израђена на катастарско-геодетској топографској подлози
издатој од надлежне службе за катастар РГЗ;
- геодетски снимљени попречни профили пута са свим елементима пута и границама
парцела на којима се пут налази;
- мишљење о могућностима постављања предметних инсталација поред и испод предметног
државног пута, прибављене од стручних служби предузећа за путеве које одржава предметну
деоницу државног пута;
- копију плана и извод из земљишних књига или поседовних листова за катастарске парцеле
на којима се налази путни правац кроз који се постављају предметне инсталације са податком о
бројевима и корисницима тих працела.
Министарство животне средине и просторног планирања обратило се дана 17.05.2010.
године инвеститору "Telenor ДОО" са актом у прилогу којег су им доставили горе поменути допис
ЈП "Путеви Србије" број 344-1556/10-1 уз напомену да је потребна допуна документације у складу
са наведеним дописом коју је потребно доставити ради добијања неопходних саобраћајнотехничких услова.
"Telenor ДОО" се дана 28.07.2010. године обратио актом Министарству животне средине и
просторног планирања у прилогу којег им је доставио као допуну захтева и следећу документацију:
-копију плана парцела кроз које пролази оптички кабл;
-извод из катастра подземних инсталација;
-ситуациони план трасе оптичког кабла.
Овом приликом "Telenor ДОО" је известио Министарство да су за услове ЈП "Путеви
Србије" доставили сву потребну документацију у смислу обезбеђења доказа о праву својине у
складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи.
Истог дана 28.07.2010. године ЈП“Путеви Србије“ под бројем 344-1556/10-3, на основу
члана 54. и 55. и члана 133. став 2. тачка 16. закона о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС број
72/2009), издају саобраћајно-техничке услове Министарству животне средине и просторног
планирања ради издавања Локацијске дозволе од тог органа за изградњу телекомуникационе
оптичке мреже, деоница Београд (Бубањ Поток) – Ниш. У образложењу одлуке о издатим условима
наводи се да је уз поднети захтев, надлежни орган управе, у име инвеститора и сам инвеститор са
допуном приложили следећу документацију:
-извод из главног пројекта под бројем 16/10 из јула 2010. године, ситуациони план,
прегледне карте са предлогом трасе оптичког кабла;
-обавештење Министарства животне средине и просторног планирања под бројем Н
/ службено од 17.06.2010. године;
-обавештење Министарства животне средине и просторног планирања број 350-0100296/2010-07 од 20.05.2010. године.
Министарство животне средине и просторног планирања је дана 12.08.2010. године под
бројем 350-01-00297/2010-07, а у складу са чланом 54. у вези члана 131. и 133. став 2. тачка 16.
Закона о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС број 72/2009) донело Решење о локацијској дозволи
инвеститору "Telenor ДОО" којим се утврђују услови за изградњу (полагање) телекомуникационе
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оптичке мреже, фаза 1-1 деоница Београд (Бубањ поток) – Ниш. У образложењу поменутог решења
наведено је да за издавање локацијске дозволе инвеститор поднео:
-копије плана парцела државног пута првог реда;
-извод из катастра подземних инсталација за кат. парцеле предметног пута;
-услове ЈП „Путеви Србије“ број 344-1556/2010-3 од 28.07.2010. године.
Поменуто решење о локацијској дозволи потписано је од стране државног секретара Бојана
Ђурића а постало је правноснажно дана 18.09.2010. године. Министарство животне средине и
просторног планирања је дана 12.08.2010. године под бројем 350-01-00297/2010-07 проследило акт
у прилогу којег је достављен примерак локацијске дозволе граду Београду – секретаријату за
урбанизам, одељењима за урбанизам града Ниша и Смедерева, општини Алексинац, Велика Плана,
Лапово, Баточина, Ћуприја, Параћин, Ћичевац и Ражањ.
Докази и документација на основу којих се утврђују напред наведене чињенице о
издавање
Локацијске дозволе број 350-01-00297/2010-07 за деоницу Београд(Бубањ поток)-Ниш су :
- Захтев за локацијску дозволу "Telenor ДОО" број 51/91/10 од 01.04.2010.године;
- Допис Министарства животне средине и просторног планирања "Telenor ДОО" број 35001-00297/2010-07 од 16.04.2010. године;
- Допис Министарства ЈП "Путеви Србије" са захтевом за издавање услова број 350-0100297/2010-07 од 16.04.2010.године;
- Одговор ЈП "Путеви Србије" Министарству животне средине и просторног планирања
број 344-1556/10-1 од 05.05.2010. године;
- Допис Министарства животне средине инвеститору "Telenor ДОО" број 350-0100297/2010-07 од 17.05.2010. године;
- Допуна захтева за локацијску дозволу "Telenor ДОО" број 73/209/10 од 28.07.2010. године;
- Технички опис полагања оптичких каблова уз путну инфраструктуру број 45/91/10 од
01.04.2010. године;
- Извод из главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла на деоници
Београд – Ниш;
- Саобраћајно-технички услови ЈП "Путеви Србије" број 344-1556/10-3 од 28.07.2010.
године;
- Решење о локацијској дозволи број 350-01-00297/2010-07 од 12.08.2010. године;
- Дописи министарства животне средине и просторног планирања број 350-01-00297/201007 од 12.08.2010. године упућени Граду Београду – секретаријату за урбанизам, одељењу за
урбанизам града Смедерева и Ниша, одељењима за урбанизам општина Алексинац, Велика Плана,
Лапово, Баточина, Ћуприја, Параћин, Ћићевац и Ражањ.
Локацијска дозвола број 350-01-00296/2010-07 за деоницу Добановци-Бубањ поток
Предузеће "Telenor" ДОО се дана 01.04.2010. године, у складу са чланом 54. и 133 став 16.
Закона о планирању и изградњи, обратио Министарству животне средине и просторног планирања
са захтевом за издавање локацијске дозволе број 50/91/10 у циљу изградње деонице оптичке мреже
дуж аутопута од петље Добановци до наплатне рампе Бубањ Поток. Захтев је истог дана запримљен
у Министарству и заведен под бројем 350-01-296/2010-07. Уз захтев за издавање локацијске дозволе
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инвеститор је доставио и Технички опис полагања оптичких каблова уз путну инфраструктуру за
деоницу Добановци – Бубањ Поток.
Министарство животне средине и просторног планирања се дана 16.04.2010. године
дописом обратило инвеститору „Telenor“ ДОО где их, у складу са чланом 54. Закона о планирању и
изградњи обавештава да је потребно да уз захтев доставе и следећу документацију :
-копију плана парцела преко којих пролази оптички кабл;
-доказ о праву својине у складу са чланом 135. поменутог Закона;
-извод из катастра подземних инсталација и
-ситуациони план трасе оптичког кабла.
Истог дана Министарство се дописом број 350-01-00296/2010-07 обратило ЈП "Путеви
Србије", имајући у виду њихову надлежност прописану посебним законом, како би им доставили
услове за тражену изградњу неопходне за израду локацијске дозволе.
ЈП "Путеви Србије" је дана 05.05.2010. године одговорило на горе поменути захтев
Министарству својим дописом број 344-1557/10-1 у коме је наведено да је за издавање услова осим
претходно достављене документације потребно и следеће:
-изјашњење надлежног органа локалне самоуправе за послове урбанизма за сваку деоницу
аутопута која припада општини;
-потврда да се предметне инсталације постављају у складу са урбаниситчким планом;
-прегледна ситуациона карта израђена на катастарско-геодетској топографској подлози издата
од надлежне службе РГЗ;
-геодетски снимљени попречни профили пута са свим елементима пута и границама парцела
на којима се пут налази;
-мишљење о могућностима постављања предметних инсталација поред и испод предметног
државног пута, прибављено од стручних служби предузећа за путеве;
-копија плана и извод из земљишних књига или поседовних листова за катастарске парцеле на
којима се налази путни правац из надлежности ЈП "Путеви Србије" кроз које се постављају
предметне инсталације са податком о бројевима и корисницима тих парцела;
Министарство животне средине и просторног планирања се дана 17.05.2010.године актом
обратило инвеститору "Telenor" ДОО у чијем прилогу је достављен горе поменути одговор ЈП
"Путеви Србије" ради поступања по истом у смислу допуне тражене документације.
Министарство животне средине и просторног планирања се дана 20.05.2010. године
дописом обратило ЈП "Путеви Србије" у којем их обавештавају везано за њихове дописе за допуну
документације да је сходно члану 217. Закона о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС број 72/2009) за
изградњу телекомуникационих објеката за које се по овом закону издаје дозвола, на подручју за
које није донет урбанистички план, локацијска дозвола издаје у складу са условима органа, односно
организација надлежних за послове телекомуникација, на основу годишњих планова развоја
телекомуникационих мрежа на територији Републике Србије.
ЈП "Путеви Србије" је дана 26.07.2010. године под бројем 344-1557/10-6 у складу са
члановима 54. и 55. и чланом 133. став 2. тачка 16. Закона о планирању и изградњи издало
Саобраћајно-техничке услове Министарству животне средине и просторног планирања ради
издавања Локацијске дозволе за изградњу (полагање) теле-комуникационе оптичке мреже
инвеститору "Telenor" ДОО за деоницу Добановци – Бубањ Поток. У образложењу се наводи да је
надлежни орган управе у име инвеститора као и сам инвеститор уз захтев за услове приложио
следећу документацију:
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-извод из главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла на поменутој
деоници;
-катастарско топографски план оверен од РГЗ;
-геодетски снимљени попречни профили у појасу предметног магистралног пута;
-обавештење Министарства животне средине и просторног планирања број Н/службено од
17.06.2010. године;
-обавештење Министарства број 350-01-00296/2010-07 од 26.05.2010. године.
Предузеће "Telenor" ДОО се допуном захтева за локацијску дозволу број 74/209/10 од
28.07.2010. године обратио Министарству уз који је доставио и следећу документацију:
-копије плана парцела кроз које пролази оптички кабл;
-извод из катастра подземних инсталација и
-ситуациони план трасе оптичког кабла.
Истим дописом инвеститор обавештава Министарство да је за услове ЈП "Путеви Србије"
доставио сву потребну документацију чиме је обезбеђен доказ о праву својине у складу са чланом
135. Закона о планирању и изградњи. У међувремену инвеститор је прибавио услове за изградњу
оптичке мреже и сагласност за трасу Добановци – Бубањ Поток од следећих субјеката:
-ЈП "Србијагас" од 28.07.2010. године;
-ЈКП "Београдске електране" од 29.07.2010. године;
-"Београдски водовод и канализација" од 04.08.2010. године;
-ЈП "Електромрежа Србије" од 13.08.2010. године;
-"Телеком Србија" од дана 07.09.2010. године;
-"Електродистрибуција Београд" од 17.09.2010.године.
Након наведених добијених услова и сагласности инвеститор се поново обратио
надлежном Министарству са допуном захтева за локацијску дозволу за деоницу Добановци – Бубањ
Поток дана 16.09.2010. године под бројем 151/295/10 уз који им је доставио све претходно
набројане услове и сагласности.
Министарство животне средине и просторног планирања је дана 12.10.2010. године под
бројем 350-01-00296/2010-07 на основу члана 54. а у вези члана 131. и 133. став 2. тачка 16. Закона
о планирању и изградњи донело Решење о локацијској дозволи инвеститору „Telenor“ ДОО, којим
се утврђују услови за изградњу (полагање) телекомуникационе оптичке мреже на деоници
Добановци – Бубањ Поток. У образложењу решења наводи се да је уз захтев за издавање дозволе
инвеститор поднео:
-копије плана парцела државног пута на релацији Добановци – Бубањ Поток;
-извод из катастра подземних инсталација за кат. парцеле предметног пута;
-услове ЈП "Путеви Србије" број 344-1556/2010-3 од 28.07.2010. године;
-услове издате од "Телеком Србија" АД, ЕДБ "Београд", ЈП "Електромреже Србије", ЈКП
"Београдске Електране", ЈП "Србијагас", ЈКП "Београдски водовод и канализација".
Решење о Локацијској дозволи је потписана од стране помоћника министра окр. Небојше
Јањића и решење је постало правноснажно 15.11.2010. године. Министарство је дана 12.10.2010.
године уз пропратни акт примерак решења о локацијској дозволи доставило Секретаријату за
урбанизам Града Београда.
Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице о издавању
Локацијске дозволе број 350-01-00296/2010-07 за деоницу Добановци-Бубањ поток
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-Захтев за локацијску дозволу број 50/91/10 од 01.04.2010. године;
-Технички опис полагања оптичких каблова уз путну инфраструктуруброј 46/91/10 од
01.04.2010. године;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања "Telenor" ДОО број 350-0100296/2010-07 од 16.04.2010. године;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања са захтевом за издавање
услова ЈП "Путеви Србије" од 16.04.2010. године;
-Одговор ЈП "Путеви Србије" Министарству број 344-1557/10-1 од 05.05.2010. године;
-Допис Министарства "Telenor" ДОО од 17.05.2010. године;
-Допис Минисарства ЈП "Путеви Србије" од 20.05.2010. године;
-Саобраћајно-технички услови издати од стране ЈП "Путеви Србије" број 344-1557/2010-2 од
26.07.2010. године;
-Допуна захтева за локацијску дозволу број 74/209/10 од 28.07.2010. године;
-Услови и подаци за израду техничке документације ЈП "Србијагас" број 14133 од 29.07.2010.
године;
-Сагласност на трасу ЈКП "Београдске електране" од 29.07.2010. године;
-Услови за изградњу оптичке мреже "Београдски водовод и канализације" од 04.08.2010.
године и 09.08.2010. године;
-Услови и сагласности ЈП "Електромреже Србије" од 12.08.2010. године;
-Технички услови за изградњу оптичког кабла "Телеком Србија" од 07.09.2010. године;
-Сагласност на трасу "Електродистрибуција" Београд од 17.09.2010. године;
-Допуна захтева за локацијску дозволу број 151/295/10 од 16.09.2010. године;
-Решење о локацијској дозволи број 350-01-00296/2010-07 од 12.10.2010. године;
- Решење о локацијској дозволи број 350-01-00296/2010-07 од 12.10.2010. године са условима
као у тексту дозволе, примерком ситуационог плана трасе оптичког кабла и изводом из главног
пројекта;
-Ситуациони план Београдсе електране;
-Ситуациони план Србија гас;
-Прегледна карта Електромреже Србије;
-Ситуациони план Телеком Србија;
-Ситуациони план Водовода;
-Два ситуациона плана Електродистрибуције Београд;
-Допис Министарства Граду Београду – секретаријат за урбанизам од 12.10.2010. године.
Локацијска дозвола број 351-01-00298/2010-07 од 01.04.2010. године, деоница Нишграница са Бугарском
Дана 01.04.2010. године, Предузеће "Telenor" ДОО је доставило Министарству животне
средине и просторног планирања затев за издавање локацијске дозволе за изградњу оптичких
каблова уз путну инфраструктуру.
Дана 16.04.2010. године, Министарствo животне средине и просторног планирања је
упутило допис ЈП „Путеви Србије“ број 350-01-00298/2010-07 у којем је од ЈП „Путеви Србије“
затражило да се доставе услови за тражену изградњу, о трошку инвеститора, ради издавања
локацијске дозволе. У допису је наведено да се у прилогу доставља један примерак техничког описа
предметне трасе. Обрађивач предмета је била сведок Бранкица Јанковић.
Дана 05.05.2010. године, ЈП „Путеви Србије“ је упутило Министарству животне средине и
просторног планирања одговор на захтев за издавање услова број 344-1552/10-1 за нвеститора
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"Telenor" ДОО, којим се Министарство обавештава да документација поднета уз захтев мора
садржати и следеће:
На основу члана 14. став 1. тачка 2) и 3). Закона о јавним путевима ЈП "Путеви Србије" издаје
сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и
других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и
слично на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута. Акти из става 1. овог члана морају
садржати саобраћајно - техничке услове;
Министарство животне средине и просторног планирања на основу члана 54. и члана 133.
став 2. тачка 16. Закона о планирању и изградњи, издаје грађевинску дозволу за изградњу
телекомуникационих објеката, односно мрежа, система или средстава који су међународног и
магистралног значаја који се граде на територији три или више општина. Министарство животне
средине и просторног планирања;
Сходно напред наведеном, а у складу са ставом 9. члана 54. Закона о планирању и изградњи,
ако плански документ не садржи све услове и податке за израду техничке документације, надлежни
орган их прибавља по службеној дужности, о трошку инвеститора;
У захтеву за издавање саобраћајно - техничких услова, неопходно је да се надлежан орган
јединице локалне самоуправе за послове урбанизма на свакој општини изјасни о постојећој
планској документацији за сваку деоницу аутопута која припада општини, пошто се предметна
инсталација планира у зони аутопута (члан 11. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",
број 72/2009.) за издавање предметне Локацијске дозволе.
Уколико је локација за постављање предметних инсталација у границама насеља (Закон о
јавним путевима члан 2. тачка 9. 10. и 11.) неопходно је да надлежни орган потврди да се предметне
инсталације постављају у складу са урбанистичким планом, као и у складу са чланом 6. став 4.
Закона о јавним путевима.
Поред наведеног ЈП "Путеви Србије" су обавестили Министарство да уз захтев мора бити
приложена и следећа документација:
На прегледној ситуационој карти израђеној на катастарско - геодетској топографској
подлози у складу са Законом о државном премеру и катастру издатој од надлежне Службе за
катастар непокретности Републичког геодетског завода, у одговарајућој размери, представити
постојећу путну мрежу са дефинисаном трасом предметних инсталација из захтева, а поред и испод
предметних државних путева првог или другог реда (што није дефинисано у захтеву за услове за
локацијску дозволу) са уписаним стационажама у складу са Референтним системом Републичке
дирекције за путеве као правног претходника ЈП "Путеви Србије", на почетку и крају паралелног
вођења као и на месту укрштаја истих са путем;
На геодетски снимљеним попречним профилима пута са свим елементима пута и границама
парцела на којима се пут налази, нанети границе ивица земљишног појаса, пренете са прописане
катастарско - геодетске подлоге, оверене од Репубичког геодетског завода, дефинисати положај
предметних инсталација (поред и испод) у односу на крајње тачке попречног профила пута;
Напред наведене податке о државном путу као и мишљење о могућностима постављања
предметних инсталација поред и испод предметног државног јавног пута, прибавите од стручних
служби Предузећа за путеве које одржава предметну деоницу државног јавног пута;
Копија плана и извод из земљишних књига или поседовних листова, за катастарске парцеле
на којима се налази путни правац из надлежности ЈП "Путеви Србије" и кроз које се постављају
предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела.
Дана 17.05.2010. године, Министарство животне средине и просторног планирања је
"Telenor-u" ДОО доставило обавештење ЈП "Путеви Србије" број 344-1552/10-1 о потребној допуни
документације.
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Дана 28.07.2011. године, Предузеће "Telenor" ДОО је доставило Министарству животне
средине и просторног планирања допуну захтева за издавање локацијске дозволе за изградњу
оптичке телекомуникационе мреже и том приликом доставило: 1) копију плана парцела кроз које
пролази оптички кабл; 2) извод из катастра подземних инсталација; 3) ситуациони план трасе
оптичког кабла. Веза за допуну захтева је био захтев број 350-01-00298/2010.
Дана 28.07.2010. године, ЈП „Путеви Србије“ су Министарству доставили Саобраћајно –
техничке услове број 344-1552/10-3, који су у тој фази представљали доказ о праву закупа у складу
са чланом 135. Закона о планирању и изградњи. У саобраћајно - техничким условима је, поред
осталог, наведено да се траса предметних инсталација мора пројектно усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод предметног пута, тј. да је потребно прибавити услове од осталих јавно
- комуналних предузећа, "Србијагаса", Војске, "Телекома Србије", "Електросрбије", Царине и др.
Такође, у Саобраћајно - техничким условима је наведено да је инвеститор обавезан да достави,
између осталог, и копије планова и извода из земљишних књига или поседовних листова за
катастарске парцеле на којима се налазе предметни пут и кроз које се постављају предметне
инсталације са податком о бројевима и корисницима тих парцела. У образложењу издатих услова
је, између осталог, наведено да Министарство у име инвеститора приложи и oбавештење
Министарства животне средине и просторног планирања, Сектора за урбанистичко, просторно
планирање и становање под Бр/Н: службено од 17.06.2010. године, а заведено у писарници ЈП
„Путеви Србије“ под бројем 953-9096 од 01.07.2010. године. Саобраћајно – техничке услове је
потписао генерални директор ЈП „Путеви Србије“, окр. Зоран Дробњак.
Дана 12.08.2010. године, Министарство животне средине и просторног планирања је,
поступајући по затеву Предузећа "Telenor" ДОО, за издавање локацијске дозволе, донело Решење о
локацијској дозволи број 350-01-00298/2010-07. Решење је потписао државни секретар Бојан Ђурић,
док име обрађивача предмета није наведено у Решењу.
Истог дана 12.08.2010. године, Министарство животне средине и просторног планирања је
упитило општинама: Ниш, Димитровград, Бела Паланка и Пирот по један примерак издате
локацијске дозволе.
Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице о издавању
Локацијске дозволе број 351-01-00298/2010-07 од 01.04.2010. године, деоница Ниш-граница
са Бугарском
-Захтев Предузећа "Telenor" ДОО од 01.04.2010. године, за издавање локацијске дозволе;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
350-01-00298/2010-07 од 16.04.2010. године;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања Предузећу "Telenor" ДОО
број 350-01-00298/2010-07 од 16.04.2010. године;
-Одговор ЈП „Путеви Србије“ Министарству животне средине и просторног планирања на
захтев за издавање услова број 344-1552/10-1 од 05.05.2010. године, за нвеститора "Telenor" ДОО;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања "Telenor" ДОО број 350-0100298/2010-07 од 17.05.2010. године;
-Допуна захтева за локацијску дозволу "Telenor" ДОО број 72/209 од 28.07.2010. године;
-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1552/10-3 од 28.07.2010.
године;
-Решење о Локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
350-01-00298/2010-07 од 12.08.2010. године;
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-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања општинама: Ниш,
Димитровград, Бела Паланка и Пирот број 350-01-00298/2010-07 од 12.08.2010. године;
-Технички опис полагања "Telenor" ДОО оптичких каблова уз путну инфраструктуру број
47/91/10 од 01.04.2010. године;
-Извод из главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла за повезивање
Теленор објеката на деоници Ниш - граница са Бугарском.
Локацијска дозвола број 351-03-00872/2010-07 од 17.06.2010. године, деоница КрагујевацЈовановац-Баточина
, Предузеће "Telefonija" АД је у име "Telenor" ДОО дана 17.06.2010. године доставило
Министарству животне средине и просторног планирања захтев за издавање локацијске дозволе
број 10/006249 за изградњу оптичких каблова на релацији БСЦ - МСЦ Крагујевац - ОДФ Јовановац
- ОДФ Баточина. Уз захтев је приложен: извод из главног пројекта у три примерка у коме се налазе:
ситуација трасе са описом, прегледном картом и овлашћење "Telenor-а" о прибављању сагласности
и Локацијске дозволе, геодетски елаборат - локација коридора оптичког кабла "уз магистрални пут
Баточина - Крагујевац) топографски план у два примерка.
Министарствo животне средине и просторног планирања је дана 22.06.2010. године, упутило
допис ЈП „Путеви Србије“ број 351-03-00872/2010-07 у којем је од ЈП „Путеви Србије“ затражило
да се доставе услови за тражену изградњу о трошку инвеститора, ради издавања локацијске
дозволе. У прилогу је достављен један примерак геодетског елебората и извода из главног пројекта
са ситуацијама трасе. Обрађивач предмета је била сведок Бранкица Јанковић.
Истог дана 22.06.2010. године, Министарствo животне средине и просторног планирања је
упутило допис Предузећу "Telefonija" АД у којем тражи да се достави: 1) Копија плана парцела
преко којих прелази ОК, 2) Доказ о праву својине у складу са чланом 135. Закона о планирању и
изградњи, 3) Извод из катастра подземних инсталација и 4) Услови органа, односно организација
које издају посебне и техничке услове на територији општина Крагујевац и Баточина:
Електродистрибуција, ЈП Водовод и канализација, ЈП за путеве и Телеком. Министарство је такође
обавестило "Telefoniju" АД да, уколико се предметна траса оптичког кабла укршта или води уз
друге инфраструктурне мреже (топловод, гасовод, електровод и слично), је потребно прибавити
услове од организација које газдују тим системима. Обрађивач предмета је била сведок Бранкица
Јанковић, а допис је потписао помоћник министра окр. Небојша Јањић.
ЈП „Путеви Србије“ је дана 05.07.2010. године, Министарству животне средине и
просторног планирања доставило Саобраћајно – техничке услове број 344-2881/10-1, који су у тој
фази представљали доказ о праву закупа у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи. У
саобраћајно - техничким условима је, поред осталог, наведено да траса предметних инсталација
мора да се пројектно усагласи са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута, тј.
потребно да је прибавити услове и од осталих јавно - комуналних предузећа, Србијагас, Војске,
Телеком Србије, Електросрбије и др. У образложењу издатих услова је, између осталог, наведено да
Министарствo животне средине и просторног планирања у име инвеститора приложи и oбавештење
Министарства животне средине и просторног планирања, Сектора за урбанистичко, просторно
планирање и становање под Бр/Н: службено од 17.06.2010. године, а заведено у писарници ЈП
„Путеви Србије“ под бројем 953-9096 од 01.07.2010. године. Саобраћајно – техничке услове је
потписао генерални директор ЈП „Путеви Србије“ окр. Зоран Дробњак.
Предузеће "Telefonija" АД је прибавило услове јавних предузећа и то: Услове Фонда за
локалне и некатегорисане путеве општина Баточина, Услове ЈП "Србијагас" Београд, Техничке
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услове "Телекома Србија", Електроенергетску сагласност на локацију ЕД "Електрошумадија"
Крагујевац, Сагласност "Енергетике" ДОО у реструктурирању Крагујевац, Сагласност на трасу ЈКП
"Водовод и канализација" Крагујевац, и Сагласност ЈКП "7. јули" Баточина.
"Telefonija" АД је дана 19.07.2010. године, Министарству животне средине и просторног
планирања доставио саобраћајно техничке услове за добијање дозволе за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже на деоници Крагујевац - Јовановац - Баточина. У том смислу
достављен је извод из главног пројекта, овлашћење "Теленора" о прибављању сагласности и
Локацијске дозволе и саобраћајно - техничке услове.
Министарство животне средине и просторног планирања је дана 19.08.2010. године,
поступајући по захтеву Предузећа "Telefonija" АД за "Telenor" ДОО, за издавање локацијске
дозволе, донело Решење о локацијској дозволи број 350-03-00972/2010-07. Решење је потписао
државни секретар Бојан Ђурић, док име обрађивача предмета није наведено у Решењу.
Министарство животне средине и просторног планирања је дана 19.08.2010. године,
упутило општинама Крагујевац и Баточина по један примерак издате локацијске дозволе.
Дана 07.07.2011. године, Предузеће "Telenor" ДОО је доставило Министарству животне
средине и просторног планирања, захтев за измену локацијске дозволе, који је поднет због
неопходности измене и допуне Саобраћајно - техничких услова ЈП "Путеви Србије", за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже на деоници Крагујевац - Јовановац - Баточина број 344-2881/101 од 05.07.2010. године. Веза за захтев је било Решење о локацијској дозволи број 351-0300872/2010. Разлог измене је проширење државног пута првог реда М-1.11 на месту и у зони
планиране и одобрене изградње оптичког кабла са десне стране у путном појасу идући од Баточине
према Крагујевцу.
Дана 07.07.2011. године, Министарство је упутило допис ЈП „Путеви Србије“ број 351-0300872/2010-07 у којем се ЈП „Путеви Србије“ обавештавају да је "Telenor" ДОО поднео
Министарству захтев за измену услова ЈП "Путеви Србије" број 344-2881/10-1 од 05.07.2010.
године, за издавање (измену) локацијске дозволе за изградњу телекомуникационе оптичке мреже,
деоница Крагујевац - Јовановац - Баточина.
ЈП „Путеви Србије“ је дана 12.07.2011. године, Министарству доставило измену и допуну
Саобраћајно – техничких услова број 344-2881/201010-1 од 05.07.2010. године, који су у тој фази
представљали доказ о праву закупа у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи. У
измени и допуни Саобраћајно - технички услова од инвеститора се, између осталог, тражи да реши
имовинско - правне односе на к.п. са корисницима - власницима за ангажовање дела њиховог
земљишта у складу са техничком и другом документацијом. У образложењу издатих услова је,
између осталог, наведено да Министарство у име инвеститора приложи и oбавештење
Министарства животне средине и просторног планирања, Сектора за урбанистичко, просторно
планирање и становање под Бр/Н: службено од 17.06.2010. године, а заведено у писарници ЈП
„Путеви Србије“ под бројем 953-9096 од 01.07.2010. године. Саобраћајно – техничке услове је
потписао генерални директор ЈП „Путеви Србије“, окр. Зоран Дробњак.
Министарство животне средине и просторног планирања је дана 12.07.2011. године,
поступајући по захтеву Предузећа "Telenor" ДОО, за издавање измена локацијске дозволе, донело
Решење број 351-03-00872/2010-07, које је потписао помоћник министар окр. Небојша Јањић, док
име обрађивача предмета није наведено у Решењу.
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Министарство животне средине и просторног планирања је дана 19.08.2010. године,
општинама Крагујевац и Баточина упутило допис број 351-03-00872/2010-07 уз који је достављен
по један примерак локацијске дозволе за изградњу оптичког кабла на релацији Крагујевац Јовановац - Баточина.
Докази и документација на основу којих се утврђују напред наведене чињенице о издавању
Локацијске дозволе број 351-03-00872/2010-07 од 17.06.2010. године, деоница КрагујевацЈовановац-Баточина
-Захтев Предузећа "Telefonija" АД број 10/006249 од 17.06.2010. године, за издавање
локацијске дозволе;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00872/2010-07 од 22.06.2010. године;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања Предузећу "Telefonija" АД
број 351-03-00872/2010-07 од 22.06.2010. године;
-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-2881/10-1 од 07.07.2010.
године;
-Услови Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Баточина број 025-233/10-05 од
18.08.2010. године;
-Услови и подаци за израду техничке документације ЈП "Србијагас" број 13662 од 20.07.2010.
године;
-Технички услови "Телекома Србија" број 0709/39/48/50-1-191721/4 од 06.08.2010. године;
-Електроенергетска сагласност на локацију ЕД "Електрошумадија" Крагујевац број
10/006774/4 од 02.07.2010. године;
-Сагласност "Енергетике" ДОО у реструктурирању број 66.10.30.ŽĐ од 14.07.2010. године;
-Сагласност на трасу ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац број 10457/1 од 13.07.2010.
године;
-Сагласност на пројекат ЈКП "7. јули" Баточина број 01-554/1 од 26.07.2010. године;
-Допис "Telefonija" АД број 10/007818 од 19.07.2010. године;
-Овлашћење "Telenor" ДОО број 219/160/2010 од 09.06.2010. године;
-Геодетски елаборат за локацију коридора оптичког кабла "уз магистрални пут Баточина Крагујевац" - топографски план;
-Решење о Локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
351-03-00872/2010-07 од 19.08.2010. године;
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања општинама: Крагујевац и
Баточина број 351-03-00872/2010-07 од 19.08.2010. године;
-Извод из главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла за повезивање
Теленор објеката на релацији БСЦ - МСЦ Крагујевац - ОДФ Јовановац - ОДФ Баточина, из јуна
2010. године;
-Захтев Предузећа "Telenor" ДОО број 127/188/11 од 17.07.2011. године, за измену локацијске
дозволе за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на деоници Крагујевац - Јовановац Баточина;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00872/2010-07 од 07.07.2011. године;
-Измењени Саобраћајно – технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-4297/11-1 од
12.07.2011. године;
-Решење о измењеној Локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног
планирања број 351-03-00872/2010-07 од 12.07.2011. године;
-Извод из главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла за повезивање
Теленор објеката на релацији БСЦ - МСЦ Крагујевац - ОДФ Јовановац - ОДФ Баточина из јула
2011. године.
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Локацијска дозвола број 351-02-00986/2010-07 од 06.07.2010. године, Панчевачки мостхотел Тамиш
Дана 21.03.2010. године, "Telenor" ДОО из Београда је овластио Предузеће "PUPIN
TELECOM- DKTS" АД из Београда да може самостално, у име "Telenor" ДОО код надлежних
органа и предузећа подносити захтеве за прибављање катастарских предлога за пројектовање,
прибављање свих сагласности и техничких услова, урбанистичких услова, локацијске грађевинске
дозволе и употребне дозволе, који су потребни ради израде техничке документације и изградње
оптичког кабла на релацији Панчевачки мост - Панчево (Војиловица).
Дана 24.03.2010. године, "PUPIN TELECOM- DKTS" АД је поднело Министарству животне
средине и просторног планирања, захтев за издавање информације о локацији који је заведен под
бројем 351-03-00402/2010-07. (овај захтев се не налази у предмету).
Министарство животне средине и просторног планирања је дана 14.04.2010. године, под
бројем 351-03-00402/2010-07 донело информацију о локацији за трасу оптичког кабла од локације
1. "Панчевачки мост" у Београду до локације 2. "Хотел Тамиш" у Панчеву. У овој информацији је
наведено да је приликом подношења захтева за издавање локацијске дозволе потребно доставити:
1) Копију плана парцела преко којих прелази траса оптичког кабла, 2) Доказ о праву својине у
складу са чланом 135. Закона, 3) Извод из катастра подземних инсталација, 4) Податке о објекту
који ће се градити: планирана диспозиција, врста и намена објекта, техничке карактеристике и сл. У
овој информацији је такође наведено да је потребно прибавити услове од следећих органа, односно
организација: 1) "Електродистрибуција" Београд, 2) "Телеком Србија", 3) ЈКП "Београдски водовод
и канализација", 4) ЈКП "Београдске електране", 5) НИС "Енергогас", 6) ЈП "Електромрежа Србије",
7) Министарство одбране - Управа за инфраструктуру, 8) Секретаријат за саобраћај - Дирекција за
јавни превоз, 9) ГСП Београд, 10) ЈП "Железнице Србије" и 11) ЈП "Путеви Србије". Обрађивач
информације о локацији је била сведок Бранкица Јанковић, а информацију је потписао помоћник
министра окр. Небојша Јањић.
"PUPIN TELECOM- DKTS" АД је дана 06.и 07.05.2010. године, дописима број 313/10 и
324/10 од ЈП "Путеви Србије" затражио техничке услове за ситуационо решење оптичког кабла на
релацији БС "Панчевачки мост" - БС "Хотел Тамиш" Панчево.
"PUPIN TELECOM- DKTS" АД је дана 01.09.2010. године и 01.10.2010. године, својим
дописима број 656/10 и 853/10 допунило захтев за издавање локацијске дозволе који је поднет 06 и
07.05.2010. године. (ове допуне се не налазе у предмету).
Дана 09.06.2010. године, ЈП "Путеви Србије" су "PUPIN TELECOM- DKTS" АД доставили
одговор на захтев за издавање техничких услова за ситуационо решење оптичког кабла на релацији
БС "Панчевачки мост" - БС "Хотел Тамиш" Панчево. У одговору је наведено да документација која
се доставља уз захтев мора приложити и следеће:
-Изјашњење надлежног Министарства да ли се предметне инсталације планирају у складу са
годишњим планом развоја телекомуникационих мрежа на територији Републике Србије;
-Прегледну ситуациону карту, израђену на катастарско - топографској подлози овереној од
Републичког геодетског завода у одговарајућој размери (1:2500 или 1:1000) са представљеном
постојећом путном мрежом и дефинисаним положајем планираних инсталација (оверава одговорни
пројектант), поред и/или испод предметног државног пута, према путној стационажи, а у складу са
Референтним системом РДП као правног предходника ЈП "Путеви СРбије" Београд;
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-Геодетски снимљене попречне профиле предметног државног пута поред и/или испод ког се
планира постављање, односно изградња предметних инсталација, са свим елементима пута и
границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско - геодетске подлоге
оверене од Републичког геодетског завода) са девинисаном ознаком и стационажом пута и
положајем предметних инсталација;
-Мишљење о могућностима планирања предметних инсталација поред и/или испод
предметног државног пута издато од стране стручних служби Предузећа за путеве "Београд" АД
Београд и надлежних надзорних органа ЈП "Путеви Србије", којима су деонице предметног
државног пута на предметној релацији поверене на заштиту и одржавање;
-Копије плана и изводе из земљишних књига или поседовних листова, за катастарске парцеле
на којима се налазе путни правци из надлежности ЈП "Путеви Србије" и кроз које се постављају
предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парецела које није старије од
шест месеци.
У предмету се налази обавештење Министарства животне средине и просторног планирања
ЈП "Путеви Србије" Бр/N службено од 17.06.2010. године, у којем се, између осталог, налази и
обавештење да није потребно да инвеститори достављају копије плана и изводе из земљишних
књига или поседовне листове за катастарске парцеле на којима се налазе путни правци из
надлежности ЈП "Путеви Србије" и кроз које се постављају предметне инсталације, са податком о
бројевима и корисницима тих парцела, обзиром да се поменути правци воде као јавно добро путеви
- својина Републике Србије, на којима се ЈП "Путеви Србије" воде као корисник.
У међувремену, почев од 06.05.2010. године, Предузеће "PUPIN TELECOM- DKTS" АД је
тражило од: ЈП "Железнице Србије", "Телеком Србија", "Електродистрибуција Београд", ЈВП
"Војводина воде" и Републичке дирекције за имовину РС, техничке услове за ситуционо решење
оптичког кабла на релацији БС "Панчевачки мост" - БС "Хотел Тамиш" Панчево.
Дана 06.07.2010. године, Предузеће "PUPIN TELECOM" АД је у име "Telenor" ДОО
доставило Министарству животне средине и просторног планирања, захтев број 513/10 за издавање
локацијске дозволе за изградњу оптичког кабла на релацији: БС БГ Панчевачки мост - ОДФ код
Хотела Тамиш Панчево.
У прилогу захтева Предузеће "PUPIN TELECOM" АД је доставило: информацију о
локацији, копију овлашћења од стране Теленор ДОО, копију плана парцела (катастар Београд 2хCD
+ катастар Панчево 2хCD), извод из катастра подземних инсталација (катастар Београд - паус +
катастар Панчево - паус), ситуацију трасе + CD са ситуацијом трасе, технички опис трасе, извод из
листа непокретности за КП 2398/1 и КП 2398/2 (власник Митровић Ј.) - копија, извод из листа
непокретности за КП 3889/3 (власник Општина Панчево) - копија, уговоре о установљавању права
службености пролаза са приватним власником Митровић Ј., копију уговора о закупу кат. парцеле за
базну станицу БГ Панчевачки са власником Митровић Ј., копију потврде о пријему документације
за пријаву почетка грађења БС БГ Панчевачки мост, копију дописа Министарства животне средине
и просторног планирања према ЈП "Путеви Србије", копију захтева за издавање Техничких услова
од ЈП "Путеви Србије", копију захтева за издавање Техничких услова од ЈП "Железнице Србије",
копију информације у вези захтева за издавање техничких услова ЈП "Железнице Србије" упућене
"PUPIN TELECOM"- DKTS и Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, копију дописа
од Републичке дирекције за имовину Републике Србије упућене ЈП "Железнице Србије" и "PUPIN
TELECOM"- DKTS, услове Министарства одбране Републике Србије, сагласност ЈКП "Београдске
електране", сагласност ЈП "Електромрежа Србије", услове "Градско саобраћајно предузеће
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Београд", услове Секретаријат за саобраћај - Дирекција за јавни превоз, услове ЈКП "Београдски
водовод и канализација" - Водовод, услови ЈКП "Београдски водовод и канализација" Канализација, сагласност "Србијагас" Београд, копију захтева за издавање техничких услова од
Телеком Србија АД и копију захтева за издавање техничких услова од Електродистрибуције
Београд.
Дана 26.10.2010. године, ЈП „Путеви Србије“ су Министарству доставили Саобраћајно –
техничке услове број 344-1996/10-8. У Саобраћајно - техничким условима је, између осталог
наведено, да је потребно прибавити услове и осталих органа, организација и јавних предузећа "Електродистрибуција" Београд, "Телеком Србија", ЈКП "Београдски водовод и канализација",
Водопривредно предузеће "Сибница", ЈКП "Панчевачки водовод и канализација", ЈКП "Београдске
електране", НИС "Енергогас", "Рафинерија нафте Београд", ЈП "Електромрежа Србије",
Министарства одбране, Секретаријата за саобраћај, ГСП Београд, ЈП "Железнице Србије" и др. У
образложењу издатих услова је, између осталог, наведено да инвеститор приложи и копије планова
и изводе из земљишних књига, или поседовних листова, за катастарске парцеле на којима се налазе
предметни пут и кроз које се постављају предметне инсталације, са податком о бројевима и
корисницима тих парцела. Саобраћајно – техничке услове је потписао генерални директор ЈП
„Путеви Србије“ окр. Зоран Дробњак.
Дана 22.11.2010. године, Министарство животне средине и просторног планирања је,
поступајући по захтеву Предузећа "Telenor" ДОО, за издавање локацијске дозволе, донело Решење
о локацијској дозволи број 350-02-00986/2010-07. Решење је потписао помоћник министра окр.
Небојша Јањић, а наведена су и имена обрађивача предмета сведока Бранкице Јанковић и
Слободанке Анђелић.
Дана 22.11.2010. године, Министарство животне средине и просторног планирања је
упутило градовима Београду и Панчеву по један примерак издате локацијске дозволе.
Докази и документација на основу којих се утврђују напред наведене чињенице о издавању
Локацијске дозволе број 351-02-00986/2010-07 од 06.07.2010. године, Панчевачки мост-хотел
Тамиш
-Овлашћење "Telenor" ДОО број 102/81/10 од 22.03.2010. године;
-Информација о локацији за трасу оптичког кабла Министарства животне средине и
просторног планирања број 351-03-00402/2010-07 од 14.04.2010. године;
-Захтев за издавање техничких услова Предузећа "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 313/10
од 06.05.2010. године;
-Захтев за издавање техничких услова Предузећа "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 324/10
од 07.05.2010. године;
-Одговор ЈП "Путеви Србије" број 344-1996/10-2 од 09.06.2010. године;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања Бр/N службено од
17.06.2010. године;
-Захтев "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 314/10 од 06.05.2010. године;
-Захтев "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 304/10 од 06.05.2010. године;
-Захтев "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 311/10 од 06.05.2010. године;
-Захтев "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 320/10 од 07.05.2010. године;
-Информација ЈП Железница Србије број 102/10-1106 од 24.05.2010. године;
-Захтев "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 372/10 од 27.05.2010. године
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-Захтев "PUPIN TELECOM- DKTS" АД број 513/10 од 06.07.2010. године, за издавање
локацијске дозволе;
-Допис Министарства одбране - Управе за инфраструктуру инт. бр. 1679-4 из јуна 2010.
године;
-Технички услови ЈП "Железнице Србије" број 102/10-1136 од 16.08.2010. године;
-Технички услови "Телекома Србија" број 0739/0760/03/01-140288/3ЈБ/157 од 21.07.2010.
године;
-Услови "Србијагас" број 08-01-4112/1 од 29.05.2010. године;
-Услови ЈП "Србијагас" - организациони део Београд број 12206 од 29.06.2010. године;
-Сагласност "Београдских електрана" број IX-5546/135 од 20.05.2010. године;
-Сагласност ЈП "Електромрежа Србије" број 1195/2/ДС11024 од 21.05.2010. године;
-Сагласност "Електродистрибуције - Београд" број 5030-792/2010 од 24.09.2010. године;
-Технички услови ГСП "Београд" број 327/1 од 26.05.2010. године;
-Обавештење Градске управе града Београда - Дирекција за јавни превоз број IV - 08 Бр.
346.5-732/10 од 20.05.2010. године;
-Услови "Београдског водовода и канализације" број Д/1321 од 21.05.2010. године;
-Услови "Београдског водовода и канализације" број К/833 од 01.06.2010. године;
-Решење о водним условима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство број 104-325-0024/2010 од 30.08.2010. године;
-Решење о условима ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" број 31-381/2010 од
05.11.2010. године;
-Технички услови ЈКП "Грејање" Панчево број TRS/S-1001 од 27.05.2010. године;
-Услови "Електродистрибуције" Панчево број 5.40.-2316/2010 од 25.05.2010. године;
-Технички услови ЈКП "Зеленило Панчево" број 92-1469 од 03.06.2010. године;
-Технички услови ЈКП "Водовод и канализација" Панчево број Д-1743/1 од 02.06.2010.
године;
- Власнички листови за катастарске парцеле на подручју града Београда;
-Власнички листови за катастарске парцеле на подручју града Панчева;
-9 (девет) CD геодетских планова водова;
-Саобраћајно - технички услови ЈП "Путеви Србије" број 344-1996/10-8 од 26.10.2010. године;
-Решење о Локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
351-02-00986/2010-07 од 22.11.2010. године;
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања градовима Београду и
Панчеву број 351-02-00986/2010-07 од 22.11.2010. године
Локацијска дозвола број 351-03-00008/2011-07 ОД 08.02.2012.године
Деоница Панчево-Ковин-Аутопут
Предузеће ''Теленор'' д.о.о. Нови Београд, је дана 05.01.2011. године под својим деловодним
бројем 44/5/11 поднело захтев за издавање локацијске дозволе Министарству животне средине и
просторног планирања за изградњу телекомуникационог оптичког кабла на деоници Панчево Ковин - Аутопут. Уз наведени захтев „Telenor“ ДОО је доставио технички опис полагања оптичких
каблова уз путну инфраструктуру. Наведени захтев запримљен је у писарници Управе за заједничке
послове републичких органа дана 05.01.2011. године под деловодним бројем 353-07-351-03-8.
Увидом у предмет Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300008/2011-07 утврђено је да је дана 25.01.2011. године прослеђен допис „Telenoru“ ДОО под
бројем 351-03-00008/2011-07 који је припремила Бранкица Јанковић, а који је потписан од стране
помоћника министра Небојше Јањића у којем се наводи да је у вези захтева „Telenor“ ДОО
потребно да исти у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи да доставе копије плана
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парцела преко којих прелази оптички кабал у дигиталној форми, доказ о праву својине у складу са
чланом 135. Закона, извод из катастра подземних инсталација (у дигиталној форми) и ситуациони
план трасе оптичког кабла.
Даљим увидом у предмет Министарства број 351-03-00008/2011-07 утврђено је да је
Министарство дана 24.02.2011. године ЈП „Путеви Србије“ упутила допис број 351-03-00008/201107 који је припремила сведок Бранкица Јанковић а потписан од стране окр. Небојише Јањића –
помоћника министра у којем се наводи да је потребно да ЈП „Путеви Србије“ достави саобраћајнотехничке услове потребне за изградњу, а ради издавања Локацијске дозволе.
На основу дописа Министарства број 351-03-00008/2011-07 од дана 24.02.2011. године ЈП
''Путеви Србије'' дана 17.03.2011. године Министарству достављају допис број 344-1158/2011
потписан од стране обрађивача предмета и Зорана Стојисављевића, директора сектора за
одржавање државних путева 1. и 2. реда, у којем се наводи да у вези достављеног захтева потребно
је да инвеститор „Telenor“ ДОО уз приложену документацију достави:
-на прегледној ситуационој карти израђеној на катастарској-геодетској топографској подлози
у складу са Законом о државном премеру и катастру издато од стране надлежне Службе за катастар
непокретности, у одговараћој размери, представи постојећу путну мрежу са дефинисаном трасом
предметних инсталација, а поред и испод предметних државних путева првог или другог реда.
-на геодетски снимљеним попречним профилима пута са свим елемантима пута и границама
парцела на којима се пут налази, нанети границе ивица земљишног појаса, пренете са прописане
катастарско – геодетске подлоге.
-напред наведене податке о државном путу као и мишљење о могућностима постављања
предметних инсталација поред и испод предметног државног јавног пута, прибављене од стручних
служби Предузећа за путева.
-копију плана и извод из земљишних књига или поседовних листова, за катастерске парцеле
на којима се налази путни правац из надлежности ЈП „Путеви Србије“ и кроз које се постављају
предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела.
По основу напред наведених услова ЈП „Путева Србије“ у којима се наводе недостаци у
захтеву Министарство животне средине, рударство и просторно планирање дана 22.03.2011. године,
под својим деловодним бројем 351-03-00008/2011-07 доставља Предузећу „Telenor“ ДОО допис
који је припремила Бранкица Јанковић а који је потписан од стране окр. Небојише Јањића –
помоћника министра. У допису се доставља допис ЈП „Путева Србије“ број 344-1158/11-1 од
17.03.2011. године, а од предузећа „Telenor“ ДОО се захтева да се испуне претходни услови ЈП
„Путева Србије“ како би Министарство било у могућности да решава по захтеву инвеститора.
На основу дописа Министарства број 351-03-0008/2011-07 од 22.03.2011. године,
предузеће „Telenor“ ДОО дана 03.08.2011. године, доставља Министарству допуну захтева за
Локацијску дозволу за изградњу телекомуникационог оптичког кабла на деоници Панчево – Ковин
– аутопут Е-75 у којем се налази ситуациони план трасе оптичког кабла ради упућивања захтева за
неопходне услове (сагласности) свим надлежним ЈКП – овима на предметној траси.
Даљим увидом у наведени предмет Министарства утврђено је да су дана 22.08.2011. године
од стране Министарства животне средине и просторног планирања прослеђени дописи под бр. 35103-00008/2011-07 које је обрадила сведок Бранкица Јанковић, а потписао окр. Небојша Јањић,
помоћник министра предузећима ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, ЈКП „Грејање“ Панчево,
ЈКП „Водовод и канализација“ Смедерево, „Електродистрибуција“ Смедерево, „Дирекција за
урбанизам и изградњу“ Смедерево, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење“ Панчево,
„Електродистрибуција“ Панчево, „Електро Војводина“ Ковин, ЈВП „Србија воде“ Београд, ЈП
„Ковин – гас“ Ковин, „Железнице Србије“ А.Д. Београд, ЈП „Ковински комуналац“ Ковин,
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Општина Ковин – Општинска управа – Одељење за грађевинско комуналне послове, испекцијске,
правне и послове привреде Ковин.
У наведеним дописима наводи се да је Министарству поднет захтев бр. 351-03-00008/201107 од 10.01.2011. године инвеститора ''Теленор'' д.о.о. из Београда за издавање Локацијске дозволе
за изградњу оптичког кабла на релацији Панчево – Ковин – аутопут Е-75, на територији града
Панчева, Општине Ковин и града Смедерева и да је с' тим у вези потребно да се напред наведена
предузећа у складу са својим надлежностима изјасне о потребним условима за тражену изградњу
како би се могла издати Локацијска дозвола.
На основу дописа Министарства достављени су следећи услови јавних предузећа:
-Технички услови за пројектовање и изградњу теле-комуникационих оптичких каблова за
повезивање на деоници Панчево – Ковин –аутопут Е-75 „Железница Србије“ А.Д. Београд број
13/11-1512 од 26.09.2011. године;
-Услови „Телеком Србија“ А.Д. број 0739/0760/03/01-269227/ 6 од дана 24.10.2011. године;
-Мишљење ЈВП „Србија воде“, ВПЦ „Сава – Дунав“, број 6/11-656 од 15.09.2011. године;
-Мишљење ЈВП „Воде Војводине“, број 1-1280/7-11 од 01.12.2011. године;
-Технички услови ЈП „Транс нафта“, број 217/337/11 од 13.12.2011. године;
-Технички услови ЈП „Србија гас“, број 02-02-4-1892 од 19.12.2011. године;
-Сагласност ЈП „Србија гас“, број 6-03/25111 од 09.12.2011. године;
-Услови ПД „Електро Војводина“, број Д3/ДМ 5.30.4-4409/2011 године од 29.08.2011. године;
-Технички услови ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, број Д-3638/1 од 06.09.2011.
године;
-Технички услови ЈКП „Грејање“ Панчево, број ТР/С-1144 од 06.09.2011. године;
-Обавештење Општине Ковин, број 345-2/2011-11 од 08.09.2011. године;
-Техничка информација ЈП „Ковински комуналац“, број 03-2478/2-11 од 07.10.2011. године;
-Техничка информација и услови ЈП „Ковин гас“, број 02-475/2-11 од 05.09.2011. године;
-Мишљење предузећа за путеве „Пожаревац“ А.Д. Пожаревац, број 4228/1 од 23.11.2011.
године;
-Сагласност ПД „Центар“ д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електро-морава" Смедерево, број 5054/2 од
06.09.2011. године;
-Обавештење ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште“, Смедерево,
број 3672/1 од 06.09.2011. године;
-Услови ЈКП „Водовод“ Смедерево, број 05-8/113-1 од 20.09.2011. године.
Дана 03.11.2011. године са позивом на захтев Министарства од 24.02.2011. године ЈП
''Путеви Србије'' под својим бројем III број 344-1158/2011 достављају саобраћајно-техничке услове
потребне за локацијску дозволу која је потписана од стране генералног директора окр. Зорана
Дробњака и обрађивача предмета. У наведеним саобраћајно-техничким условима наведено је да су
инвеститори и пројектант приложили допуњену техничку документацију која се односи на идејни
пројекат за изградњу оптичког кабла, ситуациони план са предлогом трасе оптичког кабла урађен
од стране компаније за телекомуникационе системе и уређаје „Пупин телеком“ А.Д. Београд као и
катастарско – топографски план Панчево, оверен од стране Службе за катастар непокретности. У
наведеним саобраћајно-техничким условима ЈП „Путеви Србије“ од инвеститора захтевају, ради
добијања коначне сагласности, да доставе захтев за издавање сагласности, фотокопију саобраћајнотехничких услова издатих од ЈП „Путеви Србије“, копије планова извода из земљишних књига, или
поседовних листова, за кастатарске парцеле на којима се налазе предметни пут и кроз које се
постављају предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела итд.
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Након прибављених напред наведених услова „Telenor“ ДОО дана 07.02.2012. године под
својим деловодним бројем 137/38/12 Министарству доставља допуну захтева за издавање Решења о
Локацијској дозволи са свом потребном документацијом.
На основу напред наведене документације дана 08.02.2012. године Министарство издаје
под својим бројем 351-03-00008/2011-07 локацијску дозволу инвеститору предузећу „Telenor“ ДОО
Београд за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на релацији Панчево – Ковин – аутопут Е75. Локацијска дозвола је потписана од стране окр. Небојше Јањића, помоћника министра, а
решење је постало правоснажно дана 26.03.2012. године. Такође у Локацијској дозволи наведено је
да је инвеститор „Telenor“ ДОО поднео копије плана парцела државних путева дуж којих пролази
траса оптичког кабла, изводе из катастра подземних инсталација за катастарске парцеле
предметних путева, као и услове ЈП „Путева Србије“ који представљају доказ о праву закупа у
складу са чланом 135. Закона.
Увидом у предмет Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300008/2011-07 за издавање локацијске дозволе инвеститору „Telenor“ ДОО за локацију Панчево –
Ковин - аутопут утврђено је да је Министарство након подношења захтева од стране инвеститора
дана 05.01.2011. године по службеној дужности тражило услове и сагласности укупно седамнаест
услова за напред наведену деоницу. Након прибављања услова инвеститору је издата локацијска
дозвола дана 08.02.2012. године.

Докази и документација на основу којих се утврђују напред наведене чињенице о издавању
Локацијске дозволе број 351-03-00008/2011-07 ОД 08.02.2012.године
Деоница Панчево-Ковин-Аутопут
-Захтев предузећа „Telenor“ ДОО Београд дел. бр. 44/5/11 од 05.01.2011. године за издавање
локацијске дозволе достављен Министарству животне средине и просторног планирања за локацију
Панчево – Ковин – аутопут Е-75;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00008/2011-07
од дана 25.01.2011. године упућен предузећу „Telenor“ ДОО Београд;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00008/2011-07
од дана 24.02.2011. године упућен предузећу ЈП ''Путеви Србија'' Београд;
-Допис ЈП ''Путеви Србије'' број 344-1158/2011 од дана 17.03.2011. године према
Министарству животне средине и просторног планирања;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00008/2011-07
од дана 22.03.2011. године упућен предузећу „Telenor“ ДОО Београд;
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00008/2011-07
од дана 22.08.2011. године предузећима ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, ЈКП „Грејање“
Панчево, ЈКП „Водовод и канализација“ Смедерево, „Електродистрибуција“ Смедерево,
„Дирекција за урбанизам и изградњу“ Смедерево, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење“ Панчево,
„Електродистрибуција“ Панчево, „Електро Војводина“ Ковин, ЈВП „Србија воде“ Београд, ЈП
„Ковин – гас“ Ковин, „Железнице Србије“ А.Д. Београд, ЈП „Ковински комуналац“ Ковин,
Општина Ковин – Општинска управа – Одељење за грађевинско комуналне послове, испекцијске,
правне и послове привреде Ковин;
-Технички услови за пројектовање и изградњу телекомуникационих оптичких каблова за
повезивање на деоници Панчево – Ковин –аутопут Е-75 „Железница Србије“ А.Д. Београд број
13/11-1512 од 26.09.2011. године;
-Услови „Телеком Србија“ А.Д. број 0739/0760/03/01-269227/ 6 од дана 24.10.2011. године;
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-Мишљење ЈВП „Србија воде“, ВПЦ „Сава – Дунав“, број 6/11-656 од 15.09.2011. године;
-Мишљење ЈВП „Воде Војводине“, број 1-1280/7-11 од 01.12.2011. године;
-Технички услови ЈП „Транс нафта“, број 217/337/11 од 13.12.2011. године;
-Технички услови ЈП „Србија гас“, број 02-02-4-1892 од 19.12.2011. године;
-Сагласност ЈП „Србија гас“, број 6-03/25111 од 09.12.2011. године;
-Услови ПД „Електро Војводина“, број Д3/ДМ 5.30.4-4409/2011 године од 29.08.2011. године;
-Технички услови ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, број Д-3638/1 од 06.09.2011.
године;
-Технички услови ЈКП „Грејање“ Панчево, број ТР/С-1144 од 06.09.2011. године;
-Обавештење Општине Ковин, број 345-2/2011-11 од 08.09.2011. године;
-Техничка информација ЈП „Ковински комуналац“, број 03-2478/2-11 од 07.10.2011. године;
-Техничка информација и услови ЈП „Ковин гас“, број 02-475/2-11 од 05.09.2011. године;
-Мишљење предузећа за путеве „Пожаревац“ А.Д. Пожаревац, број 4228/1 од 23.11.2011.
године;
-Сагласност ПД „Центар“ д.о.о. Крагујевац, ЕД Електроморава, Смедерево, број 5054/2 од
06.09.2011. године;
-Обавештење ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште“, Смедерево,
број 3672/1 од 06.09.2011. године;
-Услови ЈКП „Водовод“ Смедерево, број 05-8/113-1 од 20.09.2011. године;
-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путева Србије“ број 344-1158/11-5 од 03.11.2011. године;
-Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања бр.
351-03-00008/2011-07 од дана 08.02.2012. године издата инвеститору предузећу „Telenor“ ДОО
Београд за изградњу телекомуникационе оптичке мреже;
-Допис предузећа „Telenor“ ДОО дел. број 144/215/11 од 03.08.2011. године упућен
Министарству животне средине и просторног планирања;
-Допис предузећа „Telenor“ ДОО дел. број 137/38/12 од 07.02.2012. године упућен
Министарству животне средине и просторног планирања.
Локацијска дозвола број 351-03-00009/2011-07 од 08.11.2011.године за деоницу Тошин
бунар-Аеродром Никола Тесла
Предузеће „Telenor“ ДОО Нови Београд, је дана 05.01.2011. године под својим деловодним
бројем 45/5/11 поднело захтев за издавање локацијске дозволе Министарству животне средине и
просторног планирања за изградњу телекомуникационог оптичког кабла на деоници Тошин бунар Аеродром. Уз наведени захтев „Telenor“ ДОО је доставио технички опис полагања оптичких
каблова уз путну инфраструктуру. Наведени захтев запримљен је у писарници Управе за заједничке
послове републичких органа дана 05.01.2011. године под деловодним бројем 353-07-351-03-9.
Увидом у предмет Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300009/2011-07 утврђено је да је дана 25.01.2011. године прослеђен допис „Telenor“ ДОО под бројем
351-03-00009/2011-07 који је припремила сведок Бранкица Јанковић, а који је потписан од стране
помоћника министра окр. Небојше Јањића у којем се наводи да је у вези захтева „Telenor“ ДОО
потребно да исти у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи да доставе копије плана
парцела преко којих прелази оптички кабал у дигиталној форми, доказ о праву својине у складу са
чланом 135. Закона, извод из катастра подземних инсталација (у дигиталној форми) и ситуациони
план трасе оптичког кабла.
Даљим увидом у предмет Министарства број 351-03-00009/2011-07 утврђено је да је
Министарство дана 24.02.2011. године ЈП „Путеви Србије“ упутила допис број 351-03-00009/201107 који је припремила сведок Бранкица Јанковић а потписан од стране окр. Небојише Јањића –
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помоћника министра у којем се наводи да је потребно да ЈП „Путеви Србије“ достави саобраћајнотехничке услове потребне за изградњу, а ради издавања Локацијске дозволе.
На основу дописа Министарства број 351-03-00009/2011-07 од дана 24.02.2011. године ЈП
''Путеви Србије'' дана 17.03.2011. године Министарству достављају допис број 344-1159/2011
потписан од стране обрађивача предмета и Зорана Стојисављевића, директора сектора за
одржавање државних путева 1. и 2. реда, у којем се наводи да у вези достављеног захтева потребно
је да инвеститор „Telenor“ ДОО уз приложену документацију достави:
-на прегледној ситуационој карти израђеној на катастарској-геодетској топографској подлози
у складу са Законом о државном премеру и катастру издато од стране надлежне Службе за катастар
непокретности, у одговараћој размери, представи постојећу путну мрежу са дефинисаном трасом
предметних инсталација, а поред и испод предметних државних путева првог или другог реда.
-на геодетски снимљеним попречним профилима пута са свим елемантима пута и границама
парцела на којима се пут налази, нанети границе ивица земљишног појаса, пренете са прописане
катастарско – геодетске подлоге.
-напред наведене податке о државном путу као и мишљење о могућностима постављања
предметних инсталација поред и испод предметног државног јавног пута, прибављене од стручних
служби Предузећа за путева.
-копију плана и извод из земљишних књига или поседовних листова, за катастерске парцеле
на којима се налази путни правац из надлежности ЈП „Путеви Србије“ и кроз које се постављају
предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела.
На основу напред наведених услова ЈП „Путева Србије“ у којима се наводе недостаци у
захтеву Министарство животне средине, рударство и просторно планирање дана 22.03.2011. године,
под својим деловодним бројем 351-03-00009/2011-07 доставља Предузећу „Telenor“ ДОО допис
који је припремила Бранкица Јанковић а који је потписан од стране Небојише Јањића – помоћника
министра. У допису се доставља допис ЈП „Путева Србије“ број 344-1159/11-1 од 17.03.2011.
године, а од предузећа „Telenor“ ДОО се захтева да се испуне претходни услови ЈП „Путева
Србије“ како би Министарство било у могућности да решава по захтеву инвеститора.
На основу дописа Министарства број 351-03-0009/2011-07 од 22.03.2011. године, предузеће
„Telenor“ ДОО дана 03.08.2011. године, доставља Министарству допуну захтева за Локацијску
дозволу за изградњу телекомуникационог оптичког кабла на деоници Тошин бунар – Аеродром –
аутопут у којем се налази ситуациони план трасе оптичког кабла ради упућивања захтева за
неопходне услове (сагласности) свим надлежним ЈКП – овима на предметној траси.
Даљим увидом у наведени предмет Министарства утврђено је да је дана 22.08.2011. године
од стране Министарства животне средине и просторног планирања прослеђени дописи под бр. 35103-00009/2011-07 које је обрадила сведок Бранкица Јанковић, а потписао окр. Небојша Јањић,
помоћник министра предузећима „Железница Србије“ А.Д. Београд, Град Београд Градска управа – Секретаријат за саобраћај Београд, ЈКП „Зеленило – Београд“ Београд, ЈКП
„Београдске електране“ Београд, ЈКП „Београдски водоводи и канализација“ (водовод) Београд,
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (канализација) Београд, „Електродистрибуција“ Београд
и „Телеком Србија“ А.Д. Београд.
У наведеним дописима наводи се да је Министарству поднет захтев бр. 351-03-00009/201107 од 10.01.2011. године инвеститора „Telenor“ ДОО из Београда за издавање Локацијске дозволе за
изградњу оптичког кабла на релацији Тошин бунар – Аеродром „Никола Тесла“ – аутопут, на
територији града Београда и да је с' тим у вези потребно да се напред наведена предузећа у складу
214

са својим надлежностима изјасне о потребним условима за тражену изградњу како би се могла
издати Локацијска дозвола.
На основу дописа Министарсва достављени су следећи услови јавних предузећа:
-Услови А.Д. „Железнице Србије“, број 13/11-1511 од 15.09.2011. године ;
-Саобраћајно-технички услови Секретаријата за саобраћај, Сектора за привремени и
планирани режим саобраћаја, Градске управе града Београда, 4-05 број 344.5-34/11 од дана
01.09.2011. године;
-Технички услови ЈКП „Зеленило Београд“, Сектор за комерцијалне послове, број 51/607 од
06.09.2011. године;
-Сагласност ЈКП „Београдске електране“, број 8-8095/2010 од 22.09.2011. године;
-Сагласност ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (водовод), број Ж/2284 од 07.10.2011.
године;
-Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (канализација), број Л/1994 од 23.10.2011.
године;
-Сагласност ПД за дристибуцију електричне енергије „Електро дистрибуција Београд“ д.о.о.,
број 5030-1213-1/2011 од 10.10.2011. године;
-Технички услови „Телеком Србија“ А.Д. број 0739/0760/03/01-269233/3 од 24.10.2011.
године;
Дана 03.10.2011. године са позивом на захтев Министарства од дана 24.02.2011. године ЈП
''Путеви Србије'' под својим бројем III број 344-1159/2011 достављају саобраћајно-техничке услове
потребне за локацијску дозволу која је потписана од стране генералног директора Зорана Дробњака
и обрађивача предмета. У наведеним саобраћајно-техничким условима наведено је да су
инвеститори и пројектант приложили допуњену техничку документацију која се односи на изводе
из поседовних листова, изводе из листова непокретности, катастарско-топографски план трасе
пружања оптичког кабла и ситуацију трасе са предлогом планиране инсталације у зони државних
путева, извод из Главног пројекта урађен од стране П.С. за инжењеринг и промет
телекомуникационе опреме и услуга „Телефонија“ А.Д. Београд.
Након прибављених напред наведених услова „Telenor“ ДОО дана 31.10.2011. године под
својим деловодним бројем 208/304/11 Министарству доставља допуну захтева за издавање Решења
о локацијској дозволи са свом потребном документацијом.
На основу напред наведене документације дана 08.11.2011. године Министарство издаје под
својим бројем 351-03-00009/2011-07 Локацијску дозволу инвеститору предузећу „Telenor“ ДОО
Београд за изградњу телекомуникационе оптичке мреже на релацији Тошин Бунар – Аеродром
„Никола Тесла“. Локацијска дозвола је потписана од стране Небојше Јањића, помоћника министра,
а решење је постало правоснажно дана 19.12.2011. године. Такође у Локацијској дозволи наведено
је да је инвеститор „Telenor“ ДОО поднео копије плана парцела државних путева дуж којих пролази
траса оптичког кабла, изводе из катастра подземних инсталација за катастарске парцеле
предметних путева, као и услове ЈП „Путева Србије“ који представљају доказ о праву закупа у
складу са чланом 135. Закона и сагласност Аеродрома „Никола Тесла“ А.Д. из Београда, 06 број
5158/1 од 31.10.2011. године.
Такође увидом у предмет Министарства утврђено је да је инвеститор „Telenor“ ДОО
доставио извод из Главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла на деоници
Тошин Бунар - Аеродром „Никола Тесла“ - аутопут израђен од стране „Телефоније“ Београд.
Увидом у предмет Министарства животне средине и просторног планирања број 351-0300009/2011-07 за издавање локацијске дозволе инвеститору „Telenor“ ДОО за локацију Тошин
215

Бунар – Аеродром „Никола Тесла“ утврђено је да је Министарство након подношења захтева од
стране инвеститора дана 05.01.2011. године по службеној дужности тражило услове и сагласности
укупно десет услова за напред наведену деоницу. Након прибављања услова инвеститору је издата
локацијска дозвола дана 08.11.2011. године.
Докази и документација на основу којих се утврђују напред наведене чињенице о издавању
Локацијске дозволе број 351-03-00009/2011-07 од 08.11.2011.године за деоницу Тошин
бунар-Аеродром Никола Тесла
-Захтев предузећа „Telenor“ ДОО Београд дел. бр. 45/5/11 од 05.01.2011. године за издавање
локацијске дозволе достављен Министарству животне средине и просторног планирања за локацију
Тошин Бунар - Аеродром;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00009/2011-07
од дана 25.01.2011. године упућен предузећу „Telenor“ ДОО Београд;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00009/2011-07
од дана 24.02.2011. године упућен предузећу ЈП ''Путеви Србија'' Београд;
-Допис ЈП ''Путеви Србије'' број 344-1159/2011 од дана 17.03.2011. године према
Министарству животне средине и просторног планирања;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања број 351-03-00009/2011-07
од дана 22.03.2011. године упућен предузећу ''Теленор'' д.о.о. Београд;
-Дописи Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00009/2011-07
од дана 22.08.2011. године предузећима „Железница Србије“ А.Д. Београд, Град Београд Градска управа – Секретаријат за саобраћај Београд, ЈКП „Зеленило – Београд“ Београд, ЈКП
„Београдске електране“ Београд, ЈКП „Београдски водоводи и канализација“ (водовод) Београд,
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (канализација) Београд, „Електродистрибуција“ Београд
и „Телеком Србија“ А.Д. Београд;
-Услови А.Д. „Железнице Србије“, број 13/11-1511 од 15.09.2011. године ;
-Саобраћајно-технички услови Секретаријата за саобраћај, Сектора за привремени и
планирани режим саобраћаја, Градске управе града Београда, 4-05 број 344.5-34/11 од дана
01.09.2011. године;
-Технички услови ЈКП „Зеленило Београд“, Сектор за комерцијалне послове, број 51/607 од
06.09.2011. године;
-Сагласност ЈКП „Београдске електране“, број 8-8095/2010 од 22.09.2011. године;
-Сагласност ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (водовод), број Ж/2284 од 07.10.2011.
године;
-Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (канализација), број Л/1994 од 23.10.2011.
године;
-Сагласност ПД за дристибуцију електричне енергије „Електро дистрибуција Београд“ д.о.о.,
број 5030-1213-1/2011 од 10.10.2011. године;
-Технички услови „Телеком Србија“ А.Д. број 0739/0760/03/01-269233/3 од 24.10.2011.
године;
-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путева Србије“ број 344-1159/11-5 од 03.10.2011. године;
-Решење о локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања бр.
351-03-00009/2011-07 од дана 08.11.2011. године издата инвеститору предузећу „Telenor“ ДОО
Београд за изградњу телекомуникационе оптичке мреже;
-Допис Аеродром „Никола Тесла“ Београд, број 06 број 5158/1 од 31.10.2011. године, упућен
предузећу „Теленор“ д.о.о. којим се издаје сагласност за изградњу дела трасе оптичког кабла;
-Допис предузећа „Telenor“ ДОО без деловодног броја од 03.08.2011. године упућен
Министарству животне средине и просторног планирања;
-Допис предузећа „Telenor“ ДОО дел. број 208/304/11 од 31.10.2011. године упућен
Министарству животне средине и просторног планирања.
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-Извод из Главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла на деоници
Тошин Бунар – Аеродром „Никола Тесла“ – аутопут израђен од стране „Телефоније“ Београд.
Локацијска дозвола број 351-03-00261/2011-07 од 12.09.2011. године, деоница БаточинаАутопут E-75 (искључење за Баточину)
Дана 12.09.2019. године, Предузеће "Telenor" ДОО је доставило Министарству животне
средине и просторног планирања захтев за измену локацијске дозволе за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже на деоници Баточина - Аутопут Е 75. Уз захтев је приложено
Решење о локацијској дозволи број 351-03-00261/2011-07 од 10.03.2011. године, које представља
везу захтеву.
Дана 14.09.2011. године, Министарство је упутило допис ЈП „Путеви Србије“ број 351-0300261/2011-07 у којем је од ЈП „Путеви Србије“ затражило да се доставе Саобраћано-технички
услови за тражену изградњу, о трошку инвеститора, ради издавања локацијске дозволе. У прилогу
дописа су достављени: захтев и два примерка техничке документације. Обрађивач предмета је била
сведок Бранкица Јанковић, док је допис потписао помоћник министра окр. Небојша Јањић.
Дана 27.09.2011. године, ЈП „Путеви Србије“ је Министарству животне средине и
просторног планирања доставило Измењене саобраћајно – техничке услове број 344-1156/11-3, који
су у тој фази представљали доказ о праву закупа у складу са чланом 135. Закона о планирању и
изградњи. У измењеним саобраћајно - техничким условима је, поред осталог, наведено да
инвеститор, у циљу добијања коначне сагласности, мора прибавити копије планова и изводе из
земљишњих књига, или поседовних листова, за катастарске парцеле на којима се налазе предметни
путеви и кроз које се постављају предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима
тих парцела. У образложењу издатих услова је, између осталог, наведено да Министарство, у име
инвеститора, приложи и oбавештење Министарства животне средине и просторног планирања,
Сектора за урбанистичко, просторно планирање и становање под Бр/Н: службено од 17.06.2010.
године, а заведено у писарници ЈП „Путеви Србије“ под бројем 953-9096 од 01.07.2010. године.
Измењене саобраћајно – техничке услове је потписао генерални директор ЈП „Путеви Србије“ окр.
Зоран Дробњак.
Дана 03.10.2011. године, Министарство животне средине и просторног планирања је,
поступајући по захтеву Предузећа "Telenor" ДОО, за издавање измењене локацијске дозволе,
донело Решење о изменама локацијске дозволе број 351-03-00261/2011-07. Решење је потписао
помоћник министра окр. Небојша Јањић, док име обрађивача предмета није наведено у Решењу.
Докази и документација на основу којих се утврђују напред наведене чињенице о
издавању
Локацијске дозволе број 351-03-00261/2011-07 од 12.09.2011. године, деоница БаточинаАутопут E-75 (искључење за Баточину)
-Захтев Предузећа " Telenor " ДОО број 173/255/11 од 12.09.2011. године, за издавање
измењене локацијске дозволе;
-Решење о Локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног планирања број
351-03-00261/2011-07 од 10.03.2011. године;
-Допис Министарства животне средине и просторног планирања ЈП „Путеви Србије“ број
351-03-00261/2011-07 од 14.09.2011. године;
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-Саобраћајно – технички услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-1156/11-3 од 27.09.2011.
године;
-Решење о Измењеној локацијској дозволи Министарства животне средине и просторног
планирања број 351-03-00261/2011-07 од 03.10.2011. године;
-Извод из измене и допуне главног пројекта за изградњу телекомуникационог оптичког кабла
за повезивање Теленор објеката на деоници ОДФ Баточина - Аутопут Е 75 (искључење за
Баточину).
ЈП „Путеви Србије“ у поступку издавања услова и коначних сагласности за постављање
оптичких каблова поред и испод државних путева на територији Републике Србије за инвеститоре
„СББ“, „Теленор“ и „Сат тракт изјаснило се дописом бр. 953-14472 од 03.10.2012.г. који је
потписао генерални директор окр. Зоран Дробњак. У прилогу дописа достављени су списак
обрађених предмета у поступку издавања услова и сагласности оптичких каблова поред и испод
државних путева на територији Републике Србије за инвеститоре „СББ“ доо Београд, ул. Краља
Петра бр. 45/6, „Теленор“ доо Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90а и „Сат тракт“ Бачка
Топола, допис бр. сл од 17.06.2010.г. издат од стране Министарства животне средине и просторног
планирања, допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 350-01-00296/201007 од 20.05.2010.г. и допис Министарства за телекомуникације бр. 350-01-00025/2010-01 од
04.10.2010.г. У наведеном допису ЈП „Путеви Србије“ дали су табеларни приказ у којем је наведено
када је Министарства животне средине и просторног планирања по службеној дужности поднело
захтев у име инвеститора за издавање услова, када су издати услови ЈП „Путеви Србије“ и која је
документација приложена од стране инвеститора, датум издавања локацијске дозволе од стране
Министарства животне средине и просторног планирања, датум издавања решења о сагласности ЈП
„Путеви Србије“ и ниво техничке документације за издавање сагласности за изградњу оптичких
каблова.
Докази на основу којих се утврђују напред наведене чињенице су:
-допис ЈП „Путеви Србије“ бр. 953-14472 од 03.10.2012.г.
-допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. сл од 17.06.2010.г.
-допис Министарства животне средине и просторног планирања бр. 350-01-00296/2010-01 од
20.05.2010.г.
-допис Министарства за телекомуникације бр. 350-01-00025/2010-01 од 04.10.2010.г.
-списак обрађених предмета у поступку издавања услова и сагласности оптичких каблова
поред и испод државних путева на територији Р. Србије
- Фотокопија Омота и пописа списа ПИ бр. 14/11;
- Фотокопија Омота и пописа списа КТР. Бр. 1704/10;
- Допис РЈТ ПИ.бр. 14/11 од 16.03.2011. године упућен Савету за борбу против корупције и
повратница, као доказ о уручењу;
- Допис КТР.бр.1704/10 од 13.06.2011. године упућен Тужилаштву за организовани криминал;
- Допис – одговор Тужилаштва за организовани криминал Ктр-179/11 од 12.07.2011. године,
повратница – доказ о уручењу Министарству животне средине и просторног планирања
Александри Дамњановић и повратница – доказ о уручењу управи за заједничке послове
републичких органа;
- Допис и извештај о поднетим захтевима и издатим локацијским дозволама за изградњу
телекомуникационих објеката Министарства животне средине број 351-03-01714/2010-7 упућен
Савету за борбу против корупције;
- Допис Министарства животне средине под ознаком „сл/2010“ од 10.12.2010. године, упућен
Републичком јавном тужилаштву од стране помоћника министра Алексаднре Дамњановић –
Петровић;
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- Допис Владе Републике Србије број 06-00-216/2010-01 од 30.11.2010. године упућен
Министарству животне средине и просторног планирања;
- Допис Министарства за инфраструктуру – одговор упућен Народној скупштини;
- Допис Савета за борбу против корупције 72 број 06-8903/2010 од 26.11.2010. године упућен
Влади РС;
- Допис Министарства за инфраструктуру – одговор упућен Народној скупштини;
- Извештај о поступку издавања дозвола предузећу „Nuba Invest“ ДОО Београд за изградњу
оптичког кабла дуж магистралних и регионалних путева сачињен од стране Савета за борбу против
корупције 72 број 06-8903/2010 од 26.11.2011. године;
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 45/12 од дана 10.08.2012.године,
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 47/12 од дана 23.08.2012.године,
- потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-1 од дана
13.09.2012.године,
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-2 од дана 17.09.2012.године,
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-3 од дана 18.09.2012.године,
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-4 од дана 19.09.2012.године,
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-5 од дана 19.09.2012.године,
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-6 од дана 25.09.2012.године,
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-6 од дана 01.10.2012.године,
-потврда о привремено одузтеим предметима број Ктр. 484/12-19-7 од дана 01.10.2012.године,
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-8 од дана 03.10.2012.године,
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-9 од дана 04.10.2012.године,
-потврда о привремено одузетим предметима број Ктр. 484/12-19-10 од дана
04.10.2012.године,
Основ и висина имовинске користи која је остварена избегнутим плаћањем накнада за
издавање услова и сагласности од стране државних , јавних и локалних јавних предузећа утврђена
је на основу појединачних извештаја свих предузећа на основу којих је вештак економске струке
дао свој налаз и мишљење.
По наведеном основу прибављени су су извештаји Министарства финансија и привреде –
Управа царина, Министарства одбране, ''Телекома Србија'', ЈВП ''Србијаводе'', АД ''Аеродрома
Никола Тесла'', Нафтне индустрије Србије, Завода за заштиту природе Србије, Железницица
Србије, Републичког заводу за заштиту споменика културе, Електропривреде Србије, ЈВП ''Воде
Војводине'', ЈП ''Србијагас'' и Електромреже Србије, са захтевом да се наведене институције изјасне
да ли поседују инсталације у заштитном путном појасу дуж државних путева првог и другог реда
(аутопут,магистрални и регионални путеви), да ли се њихове инсталације укрштају са овим
путевима,да ли су њихове инсталације постављене паралелно у близини државних путева,и да ли
поседују објекте у непосредној близини заштитног путног појаса на следећим деоницама:
деоница Батровци – Аеродром Београд
деоница Аеродром Београд – Београд аутокоманда
деоница Хоргош – Батајница
деоница Ниш – Димитровград
деоница Бубањ Поток – граница БЈР Македонија
деоница Батајница – Београд (петља Нови Сад)
деоница Аутокоманда – Бубањ Поток
деоница Београд-Панчево-Вршац-Ватин
Уколико инсталације и објекти на наведеним деоницама постоје, наведена јавна предузећа
и државни органи изјаснили су се да ли би по основу издатих услова које би од њих тражило
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надлежно министарство о трошку инвеститора или сам инвеститор, извршили фактурисање и
наплату по овом основу, и у ком износу.
На основу изјашњења ''Железница Србије'' број 300/2012-725 од 12.10.2012. године,
утврђено је да ово предузеће поседује објекте – пруге које се укрштају са државним путевима првог
и другог реда на којима је инвеститор ''Нуба инвест'' ДОО Београд изградио магистралну оптичку
мрежу на следећим деоницама:
деоница Батровци – Аеродром Београд5 укрштаја
деоница Аеродром Београд – Београд аутокоманда2 укрштаја
деоница Хоргош – Батајница5 укрштаја
деоница Ниш – Димитровград 8 укрштаја
деоница Бубањ Поток – граница БЈР Македонија 12 укрштаја
деоница Батајница – Београд (петља Нови Сад) 1 укрштај
деоница Аутокоманда – Бубањ Поток 0 укрштаја
деоница Београд-Панчево-Вршац-Ватин 8 укрштаја
Такође је утврђено да је Сектор за стратегију и развој надлежан за издавање и наплату
сагласности за постављање инсталација у непосредној близини објеката ЈП ''Железнице Србије''
(200 метара са обе стране пруге, рачунајући од осе крајњних колосека, члан 3. и чл. 46. Закона о
железници), а да се сагласност издаје по поднетом захтеву, и по укрштају пута и пруге. Уколико у
захтеву постоји паралелно вођење кабла и пруге и више укрштаја, наплаћује се број укрштаја пута у
износу од по 30 хиљада динара без ПДВ-а, увећан за 30 хиљада динара без ПДВ-а по поднетом
захтеву. Уколико у захтеву постоје само укрштаји пута и пруге, наплаћује се број укрштаја
помножен са 30 хиљада динара без ПДВ-а, а захтев се не наплаћује. На напред наведеним
деоницама има 41 укрштај пута и пруге, што значи да би инвеститор који би градио кабловску
инфраструктуру у путном појасу на наведеним деоницама морао да плати минимално 1.230.000
динара без ПДВ-а односно 1.451.400 динара са ПДВ-ом, на име сагласности овог јавног
предузећа.Како је у поступку провера утврђено да је Министарство животне средине и просторног
планирања за потребе и о трошку инвеститора „Нуба инвест“ДОО прибавило услове ЈП“Железнице
Србије“ број 102/10-300 од 01.03.2010.године,који се односе само на деоницу Батровци-Аеродром
Београд,а прибављени су након добијања локацијске дозволе за ову деоницу број 350-01-1095/200907 од 16.10.2009.године, односно када је инвеститор у фази извођења радова наишао на проблем
укрштаја пруге и предметног пута на 5 локација,то је на основу извештаја ЈП“железнице Србије“
број 300/2012-725 од 12.10.2012.године, утврђено да је инвеститор „Нуба инвест“ ДОО по основу
издатих услова за деоницу Батровци-Аеродром Београд имао финансијску обавезу у износу од
150.000 динара без ПДВ-а,односно 177.000 динара са ПДВ-ом. На основу напред наведеног
проистиче да за осталих седам деоница Министарство животне средине и просторног планирања
није тражило и прибавило услове ЈП“Железнице Србије“ за потребе и о трошку инвеститора „Нуба
инвест“ДОО,по ком основу је ово јавно предузеће оштећено за минималан износ од 1.080.000
динара без ПДВ-а,односно 1.274.400 динара са ПДВ-ом.
Износи који би инвеститор морао да плати уколико би био поднет захтев за добијање
услова – сагласности ЈП ''Железнице Србије'' на напред наведеним деоницама утврује се из
наведених извештаја. С обзиром да је ''Нуба инвест'' ДОО поднела осам захтева за добијање
локацијских и грађевинских дозвола на наведеним релацијама, то проистиче да би Министарство
животне средине и просторног планирања сходно одредбама Закона о планирању и изградњи,
требало по службеној дужности да упути осам захтева ЈП ''Железнице Србије'' за добијање
потребних услова за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру, што значи да би
инвеститор имао и већу финансијску обавезу према ЈП ''Железнице Србије'' у односу на минимално
утврђен износ од 1.274.400 динара са ПДВ-ом.
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Па је тако на основу изјашњења ЈП ''Електромреже Србије'' стр.пов. број 02/12 од
15.10.2012. године, утврђено је да је ово јавно предузеће власник надземних електроенергетских
водова – далековода номиналних напона 110kv, 220kv и 400kv који на 80 локација укрштају
деонице државних путева наведених у нашем допису од 09.10.2012. године. Према интерном
ценовнику који је на снази, услови за изградњу линијских инфраструктурних објеката (оптичка
мрежа и др.) би се наплаћивали по просечној цени од 20.000 динара, што за 80 укрштаја на 8
деоница износи 1.600.000 динара са ПДВ-ом, уз напомену да уколико би захтеве подносило
надлежно министарство за своје потребе, издавање услова се не би наплаћивало. Како је у поступку
провера утврђено да је у поступцима обраде и издавања локацијских дозвола за деонице Аеродром
Београд-Београд Аутокоманда и Аутокоманда-Бубањ поток(деонице у оквиру ГУП
Београд),Министарство животне средине и просторног планирања по службеној дужности
прибавило услове Електромреже Србије број 22-04-097/1 од 16.11.2009.године и услове број 22-0416/1 од 18.03.2010.године,за потребе и о трошку инвеститора „Нуба инвест“ДОО,а на наведеним
деоницама има укрштања надземних електроенергетских водова – далековода номиналних напона
110kv, 220kv и 400kv на 9 локација, то проистиче да је ово јавно предузеће оштећено за износ од
1.420.000 са ПДВ-ом, с обзиром да Министарство животне средине и просторног планирања у
поступцима обраде и издавања локацијских дозвола за осталих 6 деоница није тражило и прибавило
услове овог предузећа,иако на овим деоницама има 71 укрштај електроенергетских водова –
далековода са наведеним државним путевима.
На основу изјашњења ''Телеком Србија'' АД број стр.пов. 240/2 од 11.10.2012. године,
утврђено је да су постојеће инсталације у власништву ''Телеком Србија'' постављене паралелно у
близини наведених државних путева и укрштају се са њима. Такође поседују и објекте у
непосредној близини заштитног путног појаса на следећим деоницама:
деоница Батровци – Аеродром Београд
деоница Аеродром Београд – Београд аутокоманда
деоница Хоргош – Батајница
деоница Ниш – Димитровград
деоница Бубањ поток – граница БЈР Македонија
деоница Батајница – Београд (петља Нови Сад)
деоница Аутокоманда – Бубањ поток
деоница Београд – Панчево – Вршац – Ватин.
По основу издатих услова које би од ''Телекома Србија'' тражило надлежно министарство за
потребе инвеститора, или сам инвеститор, извршило би се фактурисање и наплата у износу од
20.299,92 динара са ПДВ-ом, за сваку од напред наведених деоница, што укупно износи 162.393,60
динара са ПДВ-ом. Напомињемо да је Министарство животне средине и просторног планирања по
службеној дужности тражило услове ''Телеком Србија'' АД за потребе инвеститора ''Нуба инвест''
ДОО и то на деоницама Аеродром Београд – Београд Аутокоманда, Београд (петља Нови Сад) –
Батајница и Аутокоманда – Бубањ Поток, (деонице у оквиру ГУП Београд),а у поступку провера је
утврђено да се услови „Телеком Србија“АД број 0739/0760/03/01-42460 од 14.04.2010.године,налазе
само у предмету локацијске дозволе број 350-01-01396/2009-07 од 27.04.2010.године,која се односи
на деоницу Београд (петља Нови Сад) – Батајница.
На основу наведеног је утврђено да за осталих пет деоница Министарство животне средине
и просторног планирања није по службеној дужности тражило и прибавило услове „Телеком
Србија“АД за потребе и о трошку инвеститора „Нуба инвест“ДОО,чиме је ово јавно предузеће
оштећено за минималан износ од 101.499,60 динара са ПДВ-ом.
221

Из дописа Управе царина број 148-V-стр.пов.28/2/2012 oд 10.10.2012. године, утврђено је
да би у случају подношења захтева за услове поводом изградње оптичког кабла на деоницама на
којима се налазе објекти Управе царина – гранични прелази, услови били издати у складу са
потребама царинске службе без фактурисања и наплате, с обзиром да не постоји основ за наплату.
Из изјашњења Нафтне индустрије Србије број 118/12-218 од 09.10.2012. године, утврђено је
да ово предузеће не поседује инсталације у заштитном путном појасу државних путева првог и
другог реда на напред наведеним деоницама, да користе комуникациону инфраструктуру ''Телеком
Србија'', и да немају своје услове поводом изградње линијских инфраструктурних објеката.
На основу изјашњења Електропривреде Србије број 56/2-12 од 11.10.2012. године, утврђено
је да не поседују услове за изградњу линијских инфраструктурних објеката у заштитном путном
појасу наведених државних путева првог и другог реда.
На основу изјашњења ЈВП ''Србијаводе'' бр. 3083 од 09.10.2012. године, утврђено је да не
поседују инсталације у заштитном путном појасу дуж наведених државних путева првог и другог
реда, као и да се на појединим местима водотоци укрштају или пролазе паралелно у близини
државних путева. У изјашњењу је такође наведено да уколико линијски инфраструктурни објекат
(оптички кабал) пролази одређеним делом кроз водно земљиште које је у својини Р. Србије, а чији
је корисник ЈВП ''Србијаводе'', постоји обавеза наплате накнаде за коришћење водног земљишта на
основу члана 4. тачка 3. Уредбе о висини накнаде за воду за 2012. годину, што представља приход
за буџет Р. Србије (Сл. гласник РС бр. 25 од 04.04.2012. године).
Како је инвеститор ''Нуба инвест'' ДОО Београд изградио магистралну оптичку мрежу на
земљишту које је у власништву Р. Србије, а чији је корисник ЈП ''Путеви Србије'', то у конкретном
случају нису испуњени услови за фактурисање и наплату накнаде за коришћење водног земљишта.
Такође на основу изјашњења АД ''Аеродром Никола Тесла'' Београд број 6471/1 од
09.10.2012. године, утврђено је да не поседују инсталације у заштитном путном појасу наведених
државних путева првог и другог реда, као ни у његовој непосредној близини, због чега не поседују
услове за изградњу линијских инфраструктурних објеката.
Републички завод за заштиту природе Србије у допису 04 број 038-2100/2 од 09.10.2012.
године, наводи да не поседују никакве инсталације, али да у складу са чланом 9. Закона о заштити
природе издају услове заштите природе који се односе на изградњу линијских инфраструктурних
објеката – оптичке мреже и др. По овом основу до сада су им се обраћали ''Телеком Србија'' АД,
А.В.Е. ''Биро инвест'' ДОО Београд, ''Телекомуникација'' ДОО Блаце, ''Мегател'' ДОО Београд, град
Јагодина – Одељење за урбанизам, комуналне, стамбено-грађевинске и имовинско-правне послове,
ЈУП Урбанистички завод Београд и ''Yugorosgaz'' АД Београд. С обзиром да у изјашњењу није
наведено да ли је Завод за заштиту природе Србије фактурисао и наплатио услове заштите природе,
и у ком износу, затражено је додатно изјашњење сходно нашем допису од 09.10.2012. године.
На основу изјашњења Републичког завода за заштиту споменика културе стр.пов. бр.½ од
10.10.2012. године, утврђено је да је након службеног обавештења Археолошког института који је
вршио заштитна археолошка истраживања на локалитетима уз будућу трасу ауто-пута Е 75 на
деоници Доњи Нерадовац – Левосоје, као и након обиласка терена 19.11.2011. године од стране
Вере Павловић-Лончарски – директора Завода, инвеститор ''Нуба инвест'' ДОО поднео захтев од
22.11.2011. године за издавање услова за измештање оптичког кабла на овом локалитету.
Предметни захтев је прослеђен Заводу за заштиту споменика Ниш у прилогу којег је био и извештај
са терена археолога Републичког завода за заштиту споменика културе, по ком основу је Завод за
заштиту споменика Ниш донео решења од 13.12.2011. године и 14.12.2011. године. У складу са
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издатим условима било је неопходно извршити праћење извођења замљаних радова а затим и
сондажна археолошка истраживања, а што је и спроведено према спецификацији трошкова у износу
од 232.796 динара, који су од стране ''Нуба инвест'' уплаћени Заводу дана 04.04.2012. године.
Надзор над измештањем оптичког кабла на деоници Доњи Нерадовац – Левосоје извршен је у
периоду од 26.12. – 30.12.2011. године, о чему је сачињен и извештај од 03.02.2012. године.
Имајући у виду да се локалитет Доњи Нерадовац – Левосоје налази на деоници Бубањ
Поток – Прешево за коју је инвеститор ''Нуба инвест'' ДОО добио употребну дозволу 12.01.2011.
године, а да је измештање оптичког кабла извршено у периоду од 26.12. до 30.12.2011. године, то
проистиче да је због неприбављања свих потребних услова државних, јавних и јавно комуналних
предузећа, републичких завода и других институција, пројектном документацијом била предвиђена
и реализована изградња оптичке мреже преко археолошког локалитета на потезу Доњи Нерадовац –
Левосоје.
Докази и документација из којих се утвруђују наведене чињенице су :
-изјашњење ЈП ''Железнице Србије'' број 300/2012-725 од 12.10.2012. године
-технички услови ЈП“Железнице Србије“ број 102/10-300 од 01.03.2010.године
-захтев за техничке услове Телегроуп Београд дел.број 1360 од 08.02.2010.године
-дневни извод Телегроуп ДОО од 02.03.2010.године
-предрачун ЈП“Железнице Србије“ број 10-300 од 19.02.2010.године
-Сагласност ЈП“Железнице Србије“ број 102/10-200-516 од 08.03.2010.године
-дневни извод ЈП“Железнице Србије“ код банке Интеза од 02.03.2010.године
-Службени гласник ЈЖТП Београд број 5 од 01.09.1993.године
-Одлука ЈЖТП Београд број 154/93-40 од 04.05.1993.године
-изјашњење ЈП ''Електромреже Србије'' стр.пов. број 02/12 од 15.10.2012. године,
-услови ЈП“Електромрежа Србије“ број 22-04-16/1 од 18.03.2010.године и број 22-04-097/1 од
16.11.2009.године,са захтевима Министарства од 11.02.2010.године и 23.09.2009.године
-изјашњење ''Телеком Србија'' АД број стр.пов. 240/2 од 11.10.2012. године,
-изјашњење Управе царина број 148-V-стр.пов.28/2/2012 oд 10.10.2012. године,
-изјашњење Нафтне индустрије Србије број 118/12-218 од 09.10.2012. године
-изјашњење Електропривреде Србије број 56/2-12 од 11.10.2012. године,(фотокопија)
-изјашњење ЈВП ''Србијаводе'' бр. 3083 од 09.10.2012. године,(фотокопија)
-изјашњење АД ''Аеродром Никола Тесла'' Београд број 6471/1 од 09.10.2012. године,
-изјашњења Републичког завода за заштиту природе Србије 04 број 038-2100/2 од
09.10.2012. године,
-изјашњења Републичког завода за заштиту споменика културе од 10.10.2012. године,
- налаз и мишљење сталног судског вештака економске струке Драгана Радуловића од
10.04.2013. године и допуне налаза и мишљења од 04.12.2013. године и 28.08.2014. године.
С обзиром да је инвеститор ''Нуба инвест'' ДОО Београд добио локацијске и грађевинске
дозволе за изградњу магистралне оптичке мреже на напред наведеним деоницама, по ком основу се
повезао са већином земаља у окружењу, а да траса мреже прелази преко територије већег броја
градова и општина на територији Р. Србије, прибављени су извештаји од надлежних јавно
комуналних предузећа и утврђено је следеће:
На основу изјашњења ЈП ''Водовод Рума'' бр. 2781 од 11.10.2012. године, утврђено је да
поседују своје инсталације у делу заштитног путног појаса државног пута Е 70, деоница Батровци –
Београд, и да би по основу издавања услова и сагласности инвеститору за изградњу линијских
инфраструктурних објеката фактурисали износ од 13.500 динара без ПДВ-а односно 15.930 динара
са ПДВ-ом.
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Из извештаја ЈП ''Водовод Владичин Хан'' бр. 2929 од 11.10.2012. године, утврђено је да
поседују инсталације у заштитном појасу дуж државног пута Е 75, на деоници Београд – Ниш –
Прешево, које су делом постављене паралелно са заштитним путним појасом, а делом се укрштају
са овим путем. Зависно од удаљености локације за коју би се дала сагласност, ово јавно предузеће
би фактурисало изснос од 1.724 динара до 2.442 без ПДВ-а, што са укалкулисаним ПДВ-ом
минимално износи 2.034 динара.
Из извештаја ЈП ''Срем-гас'' бр. 224-1/12 од 10.10.2012. године, утврђено је да не поседују
инсталације у заштитном путном појасу државног пута на деоници Батровци – Београд, и да немају
инсталације које се укрштају и паралелно воде са наведеном деоницом пута. Уколико би било који
инвеститор поднео захтев за издавање услова, ЈП ''Срем-гас'' би фактурисао износ од 5.000 динара
без ПДВ-а, односно 5.900 динара са ПДВ-ом, без обзира да ли поседују или не поседују
инсталације односно услове.
Такође, на основу извештаја ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови Сад бр. 3.6.24885/1 од
10.10.2012. године, утврђено је да се њихове инсталације укрштају на ауто-путу Е 75 Хоргош –
Београд и то на споју старог Каћког пута са ауто-путем и на споју Сентандрејског пута са аутопутем, а да су инсталације паралелне са заштитним путним појасом у зони ауто-пута од бензинске
станице ''Минут'' до старог Каћког пута. По овом основу ЈКП ''Водовод и канализација'' би издао
услове заинтересованим инвеститорима и наплатио износ од по 17.113 динара без ПДВ-а, односно
20.193 динара са ПДВ-ом по сваком појединачном захтеву.
На основу изјашњења ЈП ''Водовод и канализација'' Стара Пазова број 3649 од 10.10.2012.
године, утврђено је да поседују инсталације у путном појасу дуж државног пута Хоргош – Београд,
и то идући Светосавском улицом од бунара у Ауто-центру ''Волво'' ка насељу Нови Бановци,које се
потом укрштају са ауто-путем. По основу издатих услова за потребе инвеститора ово јавно
предузеће би фактурисало износ од 12.500 динара без ПДВ-а, односно 14.750 динара са ПДВ-ом.
На основу изјашњења ЈКП ''Водовод'' Сремска Митровица бр. 1421/2 од 10.10.2012. године,
утврђено је да на територији општине Сремска Митровица поседују водоводне инсталације које се
на више локација укрштају и паралелне су са ауто-путем Е 70 на деоници Београд – Загреб. Услуга
издавања претпројектних услова и сагласности фактурише се према важећем ценовнику у износу од
10.000 динара без ПДВ-а, односно 11.800 динара са ПДВ-ом.
На основу изјашњења ЈП ''Водовод и канализација'' Ћуприја од 11.10.2012. године, утврђено
је да се цевовод водоснабдевања укршта на два места са државним путем првог реда Београд – Ниш
– Прешево, и да би по основу издавања услова инвеститору био фактурисан износ од 18.410 динара
без ПДВ-а, односно 21.723 динара са ПДВ-ом.
На основу изјашњења ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија број 2754 од
10.10.2012.године,утврђено је да ово предузеће поседује мрежу јавног водовода која пресеца путни
правац Хоргош-Београд на месту искључења са пута за Инђију и Нове Карловце.По основу
издавања услова фактурисао би се износ од 11.300 динара са ПДВ-ом,сходно званичном ценовнику
усвојеном од стране Управног одбора овог предузећа.
На основу изјашњења ЈП ''Водовод и канализација'' Пирот бр. 04-1429/2 од 11.10.2012.
године, утврђени су ценовници за издавање услова заинтересованим инвеститорима у износу од
26.106 динара са ПДВ-ом у ситуацијама када ово јавно предузеће поседује инсталације у заштитном
путном појасу наведених државних путева, односно у износу од 1.464 динара са ПДВ-ом, у
ситуацијама када ово јавно предузеће не поседује инсталације у заштитном путном појасу
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наведених државних путева. Овом приликом нисмо добили информацију да ли ово јавно предузеће
поседује инсталације на наведеним деоницама.
На основу изјашњења ЈП ''Комуналац'' Димитровград број 1746-2 од 11.10.2012. године,
утврђено је да поседују инсталације у заштитном путном појасу дуж државног пута на деоници
Ниш – Димитровград – граница са Бугарском, као и да постоје поједине деонице са паралелним
вођењем и укрштањем инсталација са предметним путем, по ком основу се врши фактурисање и
наплата на име издатих услова, чији износ није наведен у изјашњењу.
На основу извештаја ЈП ''Водовод и канализација'' Гроцка број 2389 од 09.10.2012. године,
на основу изјашњења ЈП ''Гас'' Темерин број 517 од 10.10.2012. године, на основу изјашњења ЈКП
''Водовод и канализација'' Суботица број I 15/20-2012 од 10.10.2012. године, на основу изјашњења
ЈКП ''Комград'' Бачка Топола бр. 216 од 10.10.2012. године, на основу изјашњења ЈКП
''Топлификација'' Сремска Митровица број 2137/12 од 10.10.2012. године, на основу изјашњења ЈП
''Сурчин-гас'' од 10.10.2012. године, на основу изјашњења ЈКП ''Градитељ'' Србобран број 847/20121 од 11.10.2012. године, на основу извештаја ЈКП ''Градска топлана'' Пирот број 04-4765/12 од
11.10.2012. године, на основу дописа ЈКП ''Градска топлана'' Ниш број 02-5526/2 од 11.10.2012.
године, и из извештаја ЈП ''Аеродром Ниш'' број 4187/2012 од 11.10.2012. године, на основу
извештаја ЈКП ''7. Јули'' Баточина број 01-981-1 од 12.10.2012. године, на основу изјашњења ЈКП
''Суботицагас'' број 380-1/12 од 12.10.2012. године, на основу дописа ЈКП“Градска топлана“ Велика
Плана број 485 од 15.10.2012.године, из извештаја ЈКП“Темерин“ Темерин број 4250-1/12 од
15.10.2012.године, на основу изјашњења ЈП“ГАС“Рума број 372.2 од 10.10.2012.године, утврђено је
да не поседују објекте и инсталације на наведеним деоницама државних путева, и да не поседују
услове за изградњу линијских инфраструктурних објеката у заштитном путном појасу.
У поступку истраге прибављени су и извештаји од предузећа „Водовод“ Стара Пазова, ЈКП
„Водовод и канализација“ Нови Сад, ЈКП „Водовод“ Рума, предузећа „Телеком Србија“ а.д,
„Железнице Србије“ а.д, ЈП „ЕМС“, предузећа „Телеком Србија“, на основу којих је вештак
економско финансијске струке дао свој допунски налаз и мишљење од 28.08.2014. године.
Докази из којих се утвруђују наведене чињенице су :
- изјашњење ЈКП ''Суботицагас'' број 380-1/12 од 12.10.2012. године,
- изјашњење ЈКП ''7. Јули'' Баточина број 01-981-1 од 12.10.2012. године,
- изјашњење ЈП ''Аеродром Ниш'' број 4187/2012 од 11.10.2012. године,
- изјашњење ЈП ''Комуналац'' Димитровград број 1746-2 од 11.10.2012. године,
- изјашњење ЈКП ''Градска топлана'' Ниш број 02-5526/2 од 11.10.2012. године,
- изјашњење ЈКП ''Градска топлана'' Пирот број 04-4765/12 од 11.10.2012. године,
- изјашњење ЈКП ''Градитељ'' Србобран број 847/2012-1 од 11.10.2012. године,
- изјашњење ЈП ''Сурчин-гас'' од 10.10.2012. године, (фотокопија)
- изјашњење ЈКП ''Топлификација'' Сремска Митровица број 2137/12 од 10.10.2012. год,
- изјашњење ЈКП ''Комград'' Бачка Топола бр. 216 од 10.10.2012. године,
- изјашњење ЈКП ''Водовод и канализација'' Суботица број I 15/20-2012 од 10.10.2012.
године, (фотокопија)
- изјашњење ЈП ''Гас'' Темерин број 517 од 10.10.2012. године, (фотокопија)
- изјашњење ЈП ''Водовод и канализација'' Гроцка број 2389 од 09.10.2012. године,
- изјашњење ЈП ''Водовод и канализација'' Пирот бр. 04-1429/2 од 11.10.2012. године,
- изјашњење ЈП ''Водовод и канализација'' Ћуприја од 11.10.2012. године, (фотокопија)
-изјашњење ЈКП ''Водовод'' Сремска Митровица бр. 1421/2 од 10.10.2012. године,
(фотокопија)
- изјашњење ЈП ''Водовод и канализација'' Стара Пазова бр. 3649 од 10.10.2012. године,
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- изјашњење ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови Сад бр. 3.6.24885/1 од 10.10.2012. год
- изјашњење ЈП ''Срем-гас'' бр. 224-1/12 од 10.10.2012. године,
- изјашњење ЈП ''Водовод Владичин Хан'' бр. 2929 од 11.10.2012. године,
- изјашњење ЈП ''Водовод Рума'' бр. 2781 од 11.10.2012. године.
- изјашњење ЈКП“Водовод и канализација“ Инђија број 2754 од 10.10.2012.године
- изјашњење ЈКП“Градска топлана“ Велика Плана број 485 од 15.10.2012.године,
- изјашњење ЈКП“Темерин“ Темерин број 4250-1/12 од 15.10.2012.године,
- изјашњење ЈП“ГАС“Рума број 372.2 од 10.10.2012.године
- налаз и мишљење вештака економске струке
-допис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад од 10.10.2012. године,
-Допис ЈП „Срем гас“ од 12.7.2013. године,
-Допис „Телеком Србија“ од 18.7.2013. године са прилозима,
-Допис ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија од 15.7.2013. године са прилозима,
-Допис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад од 10.10.2012. године,
-Допис ЈКП „Водовод и канализација“ Стара Пазова од 15.6.2013. године,
-Допис ЈП „Водовод“ Владичин Хан од 15.7.2013. године са прилозима,
-Допис ЈП „Водовод „ Рума од 15.7.2013. године,
-Допис „Србијагас“ од 18.7.2013. године са прилозима,
-Допис Завода за заштиту природе Србије од 18.7.2013. године са прилозима,
-Допис Републичког завода за заштиту споменика културе од 19.7.2013. године са прилозима,
-Допис ЈП „Водовод и канализација“ Ћуприја од 18.7.2013. године, ,
-Допис ЈП „Комуналац“ Бујановац од 19.7.2013. године са прилозима,
-допис „ЕМС“ од 23.07.2013. године, са прилозима,
-Допис ПД „Југоистог“ Ниш од 26.7.2013. године са прилозима,
-допис извештај предузећа "Водовод" Параћин од 29.07.2014. године,
-извештај и ценовник ЈКП "Водовода" Сремска Митровица од 2.8.2013. године,
-Извештај и ценовник АД "Железнице Србије" од 2.8.2014. године,
-допуна економско финансијског вештачења од 04.12.2013. године,
- допис предузећа „Водовод“ Стара Пазова од 13.5.2014. године, доставa ценовника од
17.12.2003. године,
-допис ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад од 15.5.2014. године заједно са 2 Одлуке о
условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке и одвођења
вода и ценовником услуга који су примењивани у периоду од 2009. до 2012. године,
-допис ЈКП „Водовода“ Рума од 16.5.2014. године са ценовником услуга од 13.5.2011. године
и ценовником услуга од 6.10.2009. године,
-допис предузећа „Телеком Србија“ а.д. од 19.05.2014. године са одлуком број 81418/1 од
23.08.2005. године
-допис „Железнице Србије“ а.д. Београд, од 19.05.2014. године заједно са упутством о
издавању услова и сагласности,
-допис „ЕМС“ од 3.6.2014. године заједно са ценовником 2010. године, 4/2009, 6/2011,
-Допис предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ од 27.06.2014. године, заједно са
ценама норме сата и цене превоза,
-Други допунски налаз и мишљење вештака економско-финансијске струке од 28.8.2014.
године,
-Поднесак вештака економско-финансијске струке од 29.08.2014. године,
Висина имовинске користи инвеститору „Нуба инвест“ ДОО Београд поводом изградње
линијских инфраструктурних објеката – оптичке мреже на државним путевима првог и другог реда
износи најмање 2.745.363,39 динара а на штету јавних предузећа Железница Србије, ЈВП
Србијаводе, Србијагас, Телеком, ЕПС, ЕМС и већи број локалних, јавно комуналних предузећа на
територији Републике Србије.
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У току истраге прибављени су правни акти, ценовници и изјашњења од јавних предузећа,
локалне самоуправе и државних органа на основу којих је вештак економско финансијске струке
утврдио основ, висину и обрачун накнада које су инвеститори - предузећа „Нуба Инвест“, „СББ“
(Српске кабловске мреже) и „Теленор Србија“ били дужни да плате и висину истих определио у
свом налазу и мишљењу у укупном износу од 8.092.444,84 динара.
У истрази су у својству сведока испитани Јанковић Бранкица, Чупић Снежана, Грбовић
Радован, овлашћени представници предузећа „СББ“, ЈП „Железнице Србије“, ЈП„Србијагас“, ЈП
„ЕПС“, ЈП „Електромреже Србије“, ЈКП „Београдске електране“, „Тарго Телеком“ д.о.о, „Теленор“
д.о.о, ЈКП „Водовод и канализације“, ЈКП „Београд пут“ „САТ тракт“, ЈП „ЕДБ“, „Пупин Телеком“
а.д., а у допни истраге сведоци - Милан Јанковић, Срђан Јовичић, Мирослав Дукић из Београда,
представник ЈП „Путеви Србије“ Драгица Кузмановић, Горан Томић, представник„Телеком Србија“
– Слађана Јовановић, представник „Телегруп“ д.о.о. Александар Радивојевић, представник П.С.
„Телефонија“ – Никола Пешовић и представник „КБВ Дата ком“ – Раде Секулић.
Из налаза и мишљења сталног судског вештака економско-финансијске струке Драгана
Радуловића од 10.04.2013. године као и допуне налаза и мишљења од 04.12.2013. године као и
допуне налаза и мишљења од 28.08.2014. године произлази висина накнаде коју су инвеститори
били дужни да плате када прибављају сагласност (техничке услове за постављање својих
инсталација – оптичких каблова) од јавних предузећа и државних органа.
Укупна висина накнаде коју је инвеститор „НУБА ИНВЕСТ“ избегао да плати на име
постављања оптичких каблова износи 2.745.363,39 динара. Износ накнаде коју је избегао да плати
инвеститор „СББ„ на име постављања оптичких каблова износи 4.197.473,40 динара. Износ накнаде
коју је инвеститор „ТЕЛЕНОР д.о.о“ избегао да плати на име постављања оптичких каблова износи
1.149.608,05 динара. Укупна корист прибављена свим инвеститорима на име избегнутих накнада за
давање сагласности износи 8.092.444,84 динара.
У току истраге испитани су сведоци Љиљана Марић, Душанка Дедић Тодоровић, Данијела
Гојић, Дарко Пешић, Илија Стјепановић, Радован Грбовић, Снежана Чупић, Бранкица Јанковић,
Марија Васиљевић, Милорад Павловић, Иван Грубишић, Александра Тушуп, Срђан Шишић, Марко
Гарић, Владимир Радојичић, Весна Лапац, Вељко Корица, Стеван Дукић, Зорана Стојковић, Жарко
Боровчанин, Дарко Павловић, Милан Јанковић, Мирослав Дукић, Срђан Јовичић, Драгица
Кузмановић, Горан Томић, Слађана Јовановић, Александар Радивојевић, Раде Секулић и Никола
Пешовић на околности свога поступања у поступку одлучивања поводом захтева за издавање
саобраћајно-техничких услова, локацијских дозвола, сагласности и грађевинских дозвола
инвеститору „Нуба инвест“ Д.о.о. Београд за изградњу линијског инфраструктурног објекта –
телекомуникационе мреже – постављања оптичких каблова на државним путевима I и II реда
којима управља ЈП „Путеви Србије“услова.
Из исказа сведока утврђене су следеће чињенице :
Сведок Љиљана Марић је у свом исказу од 10.10.2012. године навела да је по занимању
дипл. инжењер архитектуре, да је запослена у Министарству грађевинарства и урбанизма, сектор за
урбанизам и становање, на радном месту саветник Минисстра у Одељењу за спровођење
просторних и урбанистичких планова, да су њена задужења издавање локацијских дозвола и
информација о локацији по Закону о планирању и изградњи, на основу просториних и
урбанистичких планова, да је у јулу 2009. године предузеће „Нуба Инвест“ поднело тадашњем
Министарству животне средине и просторног планирања захтев за издавање акта о урбанистичким
условима за изградњу мреже оптичких каблова, дуж дружавних путева првог и другог реда (ауто
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пут Е70, ауто пут Е75 и други магистрални правци), да је она била обрађивач предмета, да је након
пријема помоћник Министра – Небојша Јањић он ње тражио обавештење о потребним условима и
сагласностима за издавање акта о урбанистичким условима за тражену изградњу, да му је у писаној
форми доставила списак потребних услова и сагласности за издавање траженог документа, да је
најпре навела услове ЈП „Путеви Србије“, „Железнице Србије“, ЈВП „Србијаводе“, ЕПС, ЕМС,
„Телеком Србија“, „Србија гас“ као и услове локалних јавних комуналних предузећа и оптштина
преко којих прелази траса кабла, да су сви ти услови потребни с обзиром да је оптички кабл
линијски инфраструктурни објекат који се гради под земљом и на својој траси која може бити дуга
и више стотина километара, да су од окр. Небојше Јањића добили усмени налог да се обрате ЈП
„Путеви Србије“ за услове и да ће то бити једини потребни услови по налогу Министра Оливера
Дулића с обзиром да се оптички каблови воде у путном појасу на парцели пута, да су ЈП „Путеви
Србије“ корисници и старају се путевима првог и другог реда који су у дружаној својини, да је
њима прослеђен допис у којем се траже саобраћајно технички услови потребни за издавање акта о
урбаниситичким условима за изградњу оптичких каблова, да су им они послали допис за допуну
докуметације, да је на основу члана 54. Закона о планирању и изградњи за издавање локацијске
дозволе потребно доставити следећа документа: копије планова парцела преко којих прелази траса
оптичких каблова, доказ о праву својине на предметних катастарским парцелама и извод из
катастра подземних инсталација за предметне катастарске парцеле преко којих прелази траса
оптичких каблова, да у складу са чл. 55 наведеног закона локацијска дозвола садржи све услове за
израду главног пројекта, а нарочито податке о инвеститору, правилима грађењал условима за
прикључење на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру и друге услове у складу са
посебним законом, да се за објекте за које Министарство по чл. 133 наведеног закона издаје
грађевинску дозволу, након локацијске дозволе се ради идејни пројекат и студија оправданости
који пролазе процедуру прегледа од стране Републичке ревизионе комисије по чл. 131 наведеног
закона, да се након добијања извештаја ревизионе комисије ради главни пројекат на основу кога се
добија грађевинска дозвола, да је предузеће „Нува Инвест“ дана 23.09.2009. године поднело захтев
за издавање локацијске дозволе за изградњу оптичког кабла на релацији Батровци-Београд уз ауто
пут Е70, да је захтев донет директно у Сектор за урбанизам иако је уобичајена процедура да се
захтеви предају у писарници Управе за заједничке послове што се може видети јер је на захтеву
написан број предмета који је додељен када је директно из сектора телефонски заведен у писарници
Министарства, да су у захтеву за издавање локацијске дозволе као прилози наведени: саобраћајнотехнички услови издати од стране ЈП „Путеви Србије“, ситуациони план са стационажама израђен
на катастарској подлози издатој и овереној од стране РГЗ, извод из катастра подземних инсталација,
да ситуациони план, односно прегледна карта представља приказану трасу оптичког кабла у
примереној размери која као графички прилог иде уз локацијску дозволу за линијски
инфраструктурни објекат, што не ослобађа инвеститора обавезе да трасу оптичког кабла прикаже
на катастарској подлози, да иако је у поднетом захтеву за издавање локацијске дозволе наведено да
ће инвеститор доставити извод из катастра подземних инсталација, да постоји белешка потписана
од стране Душанке Дедић Тодоровић шефа Одсека за спровођење просторних и урбанистичких
планова да је овлашћени представник предузећа „Георуб“ преузео регистратор и 5 ЦД-ова
подземних водова, да су по закону као доказ о праву својине приложени и услови ЈП „Путеви
Србије“ у којима се наводи да ће пре издавања сагласности за постављање предметних инсталација
посебним уговором бити регулисано плаћање наканде за коришћење - закупа дела земљишног
појаса предметних путева, у складу са Одлуком о висини накнада за коришћење путева, да је
Министарство обавезно да по Закону о планирању и изградњи прибави све услове потребне за
изградњу одређеног објекта у име инвеститора о његовом трошку, да је инвеститор приликом
подношења захтева за локацијску дозволу доставио услове ЈП „Путеви Србије“, да се
Министарство грађевинарства и урбанизма нису обраћали другим јавним предузећима и надлежним
институцијама за добијање услова за постављање оптичких каблова јер су добили налог од
помоћника Министра – окр. Небојше Јањића да друге услове не траже, да је било неопходно због
деонице Батровци (граница Хрватске)-Београд (петља аеродром Београд) прибавити и услове
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„Железнице Србије“, ЈВП Војводинаводе, услове јавних комуналних предузећа општина преко чији
територија прелазе оптички каблови и локалних електродистрибуција, „Телеком Србија“, „Србија
гас“, ЕМС, ЕПС, да су у случају када траса оптичких каблова пролази кроз заштићено културно или
природно добро били неопходни услови Завода за заштиту природе Србије и надлежног Завода за
заштиту споменика културе, да ако траса оптичких каблова пролази дуж државне границе била је
потребна сагласност Управе царина, да сви наведени услови нису тражени по усменом налогу окр.
Небојше Јањића који је пренео налог Министра Дулића да су по њима били само неопходни услови
ЈП „Путеви Србије“, да је предузећу „Нуба Инвест“ издата локацијска дозвола 16.10.2009. године за
постављање ОК на релацији Батровци-Београд, да је наведено решење о локацијској дозволи
потписао помоћник Министра - Небојша Јањић по овлашћењу Министра животне средине и
просторног планирања, да је правило да сваки предмет потпише обрађивач предмета, шеф службе и
правник који утврђује имовинско правни основ, да је с обзиром на наведене недостатке одбила да
потпише наведено решење, што је учинила и правница Слободанка Анђелић и њен шеф Душанка
Дедић Тодоровић, да је и поред тога окр. Небојша Јањић потписао наведено решење, да је
предузеће „Нуба Инвест“ дана 12.10.2009. године доставило захтев за издавање локацијске дозволе
за постављање ОК на деоници Београд-аеродором, Београд-Аутокоманда, да је у з захтев достављен
извод из главног пројекта који садржи прегледну карту трасе и сутуацију трасе на катастарско
топографској подлози у размери 1:1000, што не представља копију плана парцела, да су копије
планова парцела достављене у дигиталном облику, да је уз захтев инвеститор доствио услове ЈП
„Путеви Србије“ који су служили као доказ о прву својине, да се у предмету налазио и допис РГЗ из
којег се види да је предузећу Георуб груп на њихов захтев достављена копија Геодетског плана
водова за тражену деоницу али да се у предмету нису налазили ЦД-ови и копије планова у
анлогном облику, да је Министарство по службеној дужности тражило услове од Министарства
одбране РС, „Телеком Србија“, ЈКП „Београдске електране, НИС Енергогас, ЕМС, ГСП Београд,
ЕДБ Београд, ЈКПБВК, да су сви тражени услови добијени, али да су неки од њих стигли након што
је предузећу „Нуба Инвест“ издато решење о локацијској дозволи, да је наведено решење потписао
окр. Небојша Јањић, а да су она као обрађивач, њен шеф и правник одбили да га потпишу јер у
моменту издавања решења нису пристигли сви тражени услови, да је предузеће „Нуба Инвест“
поднело зајтев за издавање локацијске дозволе 16.12.2009. године за изградњу ОК на релацији
Београд-Батајница-Хоргош, да је захтев поднет директно у одељење и заведен телефонски, да је као
и у претходним случајевима захтев за добијање локацијске дозволе био непотпун, да је инвеститор
навео да се обрате ЈП „Путеви Србије“ за издавање услова, да је решење издато 05.02.2010. године
иако нису тражили ниједне друге услове, да је решење потписао Небојша Јањић, а да су она, њен
шеф и правница одбили да га потпишу због мањкавости, да је предузеће „Нуба Инвест“ поднело
захтев за издавање локацијске дозволе 03.02.2010. године за изградњу ОК на релацији Београд
Бубањ поток-Ниш-Прешево (граница са Македонијом), да је захтев предат писарници Управе за
заједничке послове републичких органа, да од стране инвеститора није достављен извод из катастра
подземних водова, да су од ЈП „Путеви Србије“ добили услове, али не и од осталих, да је решење о
локацијској дозволи издато 12.03.2010. године и потписано од стране Небојше Јањића, а да су она,
њен шеф и правница одбили да га потпишу због мањкавости, да је предузеће „Нуба Инвест“
поднело захтев за издавање локацијске дозволе 03.02.2010. године за изградњу ОК на релацији
Ниш-Димитровград (граница са Бугарском), да је захтев предат писарнци Управе за заједничке
послове републичких органа, да је инвеститор у захтеву навео да су у поступку добијања извода из
катастра подземних инсталација до дана доношења решења исти није достављен, да су добијени
услови од ЈП „Путеви Србије“, да је инвеститор уз захтев доставио ситуациони план
телекомуникационе мреже за ту деоницу, да је решење о локацијској дозволи издато 17.03.2010.
године, да га је потписао Небојша Јањић, да да су она, њен шеф и правница одбили да га потпишу
збогнепотпуне документације, да је предузеће „Нуба Инвест поднело захтев за издавање локацијске
дозволе 09.12.2009. године за изградњу ОК на релацији Београд (петља Нови Сад)- Батајница дуж
трасе ауто пута Београд-Хоргош, да је захтев поднет директно у одељење и заведен телефонским
путем на писарници Управе за заједничке послове републичких органа, да је инвеститор уз захтев
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приложио копију плана парцела на диску и такође навео да је у поступку прибављања извода из
катастра подземних инсталација, да од ЈП“Путеви Србије“ добили услове, да су се обратили и
другим јавно комуналним предузећима, да се нису обратили НИС-у, Министарству одбране РС,
ЕМС и ГСП јер Небојша Јањић није потписао дописе ка истима, да је решење о локацијксој дозволи
потписао Небојша Јањић дана 27.04.2010. године, да су она, њен шеф и правница одбили да га
потпишу због мањкавости, да је предузеће „Нуба Инвест“ поднело захтев за издавање локацијске
дозволе 03.02.2010. године за изградњу ОК на релацији Београд-Панчево Вршац-Ватин (граница са
Румунијом), да је уз захтев достављен ситуациони план, да је инвеститор наавео да ће извод из
кататра подземних инсталација доставити у најкраћем року, да до дана доношења решења
инвеститор није доставио потребну документацију, да су услови од стране ЈП „Путеви Србије“
добијени, да је решење о локацијској дозволи издато 28.04.2010.године, да је решење потписао
Небојша Јањић, да су она, њен шеф и правница одбили да га потпишу због непотпуне
документације, да је предузеће „Нуба Инвест“ поднело захтев за издавање локацијске дозволе
16.12.2009. године за изградњу ОК на релацији Аутокоманда-Бубањ поток, да је захтев поднет
директно у одељење и заведен телефонским путем на писарници Управе за заједничке послове
републичких органа, да је инвеститор уз захтев поднео извод из главног пројекта, копије
катастарских парцела, извод из катастра подземних инсталација, ситуациони план израђен на
катастарско топографској подлози, да је је њено Министарство по службеној дужности прибавило
све неопходне услове од јавно комуналних предузећа и других институција који су у Министарство
стигли пре доношења решења о локацијској дозволи, да је то решење о локацијкој дозволи издато у
потпуности у складу са Законом о планирању и изградњи и да га је потписао Небојша Јањић, да
она, њен шеф и правница нису исто потписли јер сва претходна решења издата предузећу „Нуба
Инвест“ нису имала потпуну документацију, да се у марту 2010. године предузеће „СББ“ обратило
Министарству у вези издавања локацијске дозволе за изградњу телекомуникационе оптичке мреже
на територији Р Србије, да је након састанка од стране предузећа „СББ“ добила у писаној форми
планове по фазама за изградњу оптичке телекомуникационе мреже на територији Р Србије, да им је
рекла да поднесу захтеве за сваку деоницу посебно, да је предузеће „СББ“ током марта и априла
2010. године поднело око 16 захтева за издавање локацијских дозвола, да је за те предмете била
задужена као обрађивач од стране свог шефа Душанке Дедић Тодоровић, да јој је она пренела
налог помоћника министра Небојше Јањића да се локацијске дозволе издају по истом принципу као
и за предузеће „Нуба Инвест“, да се само прибављају услови ЈП „Путеви Србије“, а да се само за
деонице кроз Београд прибављају и остали потребни услови, да је по пријему захтева послала допис
инвеститору за допуну документације, да је било потребно да се достави копија планова парцела за
трасу ОК, доказ о праву својине и копија плана вода, да је истог дана упутила и допис ЈП „Путеви
Србије“ за саобраћајно-техничке услове, да се њено Министарство по службеној дужности
обраћало другим јавно комуналним предузећима за добијање услова за деонице кроз Београд тек
након добијања услова ЈП „Путеви Србије“, да су ЈП „Путеви Србије“ достављали захтев за допуну
документације према Министарству, а на основу њиховог захтева, да је „СББ“ за сваки захтев
доставио копије планова парцела и копије плана водова за одређене деонице и трасе у аналогном и
дигиталном облику на основу Закона о планирању и изградњи, да су прве дозволе издате дана
09.08.2010. године за деоницу Бубањ поток-Велика Плана-Јагодина-Параћин-Ниш и деоницу НишПирот-Димитровград (граница са Бугарском), да је за напред наведене деонице Министарство по
службеној дужности прибавило услове само од ЈП „Путеви Србије“ а по налогу помоћника
министра Небојше Јањића, да остали услови јавно комуналних предузећа нису ни тражени, да је
инвеститор за напред наведене деонице доставио сву неопходну документацију у складу са
Законом, а на основу њиховог дописа за допуну документације, да је два наведена решења о
локацијској дозволи потписао државни секретар Бојан Ђурић само из разлога што је Небојша Јањић
био на годишњем одмору, да је сва остала решења потписао Небојша Јањић, да она, њен шеф
Одсека Душанка Дедић Тодоровић и првница Слободанка Анђелић нису потписале наведена
решења зато што приликом издвања локацијских дозвола није поступљено у складу са Законом,
односно да нису били прикупљени сви потребни услови, а што је рађено по налогу Небојше Јањића,
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да је у наредне две године Министарство издало још десет локацијских дозвола инвеститору „СББ“
за изградњу оптичких каблова на траженим деоницама, да је за деонице које пролазе кроз Београд
Министарство по службеној дужности након добијања услова од ЈП „Путеви Србије“ тражило
услове и сагласности од других јавно комуналних предузећа, да су ЈП „Путеви Србије“ од
Министарства сваки пут тржили да им се званично обрати због било какве допуне из којих разлога
су се у предмету налазили дупли дописи ка ЈП „Путеви Србије“, да је у вези захтева „СББ“ за
деоницу петља Змај, Београд-Стара Пазова-Бановци-Нови Сад издата локацијска дозвола, да је
локацијске дозволе потписивао Небојша Јањић, до су она, њен шеф и правница одбиле да
парафирају локацијске дозволе због недостатка документације.
Сведок Душанка Дедић Тодоровић је у свом исказу од 10.10.2012. године навела да је по
занимању дипломирани инжењер архитектуре, да је запослена у Министарству грађевинарства и
урбанизма у Сектроу за урбанизам и становање на радном месту шеф Одсека, виши саветник
министра, да је у јуну 2009. године стигао први захтев предузећа „Нуба Инвест“ за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже, да уз захтев није било прилога и да по њему није поступано, да
ју је када је у септембру стигао нови захтев од стране предузећа „Нуба Инвест“ позвао помоћник
министра Небојша Јањић и питао да ли је то предузеће раније подносило неко захтев, да му је она
одговорила да је у јуну поднет непотпун захтев од стране предузећа „Нуба Инвест“, да је тај захтев
као непотпун архивиран и да се по њему није потупало, да су том приликом разговарали шта је све
неопходно инвестиору „Нуба Инвест“ за добијање решења о локацијској дозволи за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже, да је том приликом био присутан адвокат предузећа „Нуба
Инвест“ Радован Грбовић, да је помоћнику министра Небојши Јањићу саопштила која је
докуметација потребна да се приложи на основу Закона о планирању и изградњи како би се добила
локацијска дозвола, да мора да привави услове јавних и комуналних предузећа чија се
инфраструктура налази у путном појасу где је предвиђено постављање ОК, да јој је Небојша Јањић
у присуству Радована Грбовића саопштио да су предузећу „Нуба Инвест“ довољни само услови ЈП
„Путеви Србије“, да је предложила да се узму барем услови републичких институција, Србија воде,
Железнице Србије и ЕДБ идр., због укрштања трасе ОК са њиховом инфраструктуром, да је
Небојша Јањић одговорио да ће инвеститор приложити извод из катастра подземних инсталација и
да је то довољно и да ће евентуалне проблеме решавати на лицу места приликом извођења радова,
да му је том приликом рекла да је извод из катастра подземних инсталација неажуран и да једино
праве податке можемо да добијемо од стране напред наведених предузећа и других посебних
органа и организација, да јој је Јањић кроз разговор напоменуо да се захтев предузећа „Нуба
Инвест“ одради тако јер је то рекао министар Дулић, да је први предмет предузећа „Нуба Инвест“
за издавање локацијске дозволе на деоници Батровци-Београд дала у рад обрађивачу Љиљани
Марић као и све остале у вези наведеног предузећа, да јој је пренела инструкцију помоћника
министра Небојше Јањића за поступање у предмету „Нуба Инвест“, да јој је напоменула да ће се
према тим предметима односити буквално као дактилографи, да јој није познато да ли је Љиљана
Марић имала контакте са Небојшом Јањићем у вези захтева предузећа „Нуба Инвест“, да се њихов
адвокат стално интересовао за стање предмета као и да је некад захтеве доносио директно у
Министарство, да се са Љиљаном Марић усагласила да решења о издатим локацијским дозволама
предузећу„Нуба Инвест“ не парафирају, с обзиром да приликом рада на издавању локацијских
дозвола том предузећу није поступљено у складу са Законом о планирању и изградњи, а примерке
локацијских дозвола нису достављале на параф ни првнику Министарства Слободанки Анђелић
која је била упозната са целом ситуацијом, да је решења о локацијским дозволама потписао
помоћник министра Небојша Јањић иако на истима није било њихових парафа, да је Небојши
Јањићу рекла да решења о локацијским дозволама неће парафирати, да он на то није имао коментар.
да је предузеће „СББ“ поднело захтеве за издавање локацијских дозвола за постављање ОК
током марта и априла 2010. године на траженим деоницама, да су пре подношења појединачних
захтева, представници предузећа „СББ“ доставили у Кабинет помоћника министра Небојше Јањића
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допис у коме су навели своје намере за постављање ОК, да су након тога инвеститора обавестили да
је потребно да се поднесу раздвојени захтеви по деоницама, да је у то време на позив помоћника
министра Небојше Јањића отишла са њим у Кабинет министра Дулића где је био један од директора
предузећа „СББ“, да се на том састанку представник „СББ“ бунио што мора да доставља сву
тражену документацију, с обзиром да су у претходном периоду „Нуби Инвест“ већ издате
локацијске дозволе под повољнијим условима, да је она саопштила да тражи само документацију
прописану Законом која мора бити приложена захтеву, да је након тога напустила састанак, да јој је
касније Небојша Јањић рекао да је договорено у Кабинету да се убудуће локацијске дозволе за
постављање ОК издају свим заинтересованим инвеститорима на начин како је то урађено у случају
предузећа „Нуба Инвест“, односно да се за деонице ван Београда прибаве само услови ЈП „Путеви
Србије“ , а да се услови осталих јавно комуналних предузећа траже само за деонице које пролазе
кроз Београд, да је налог који је добила од Јањића пренела запосленима који су били обрађивачи
предмета који се односе на издавање локацијских дозвола за постављање ОК инвеститорима „СББ“
и „Теленор“, да је саопштила Јањићу да неће бити парафирана издата решења, као и у случају
предузећа „Нуба Инвест“.
Сведок Данијела Гојић је у свом исказу од 11.10.2012. године навела да је по занимању
дипломирани просторни планер, да је запослена у ЈП „Путеви Србије“ на радном месту главног
инжењера за планску документацију, да је њен посао издавање услова и сагласности на планску
докуметнацију, да је Министарство животне средине и просторног планирања је по службеној
дужности упутило допис ЈП „Путеви Србије“ 03.07.2009. године у коме се наводи да је инвеститор
„Нуба Инвест“ поднео захтев за издавање акта о урбанистичким условима за изградњу
телекомуникационе оптичке мреже у Р Србији, да о трошку инвеститора доставе саобраћајно
техничке услове, да је од стране директора Сектора Дарка Пешића одређена као обрађивач тог
предмета, да је извршила увид у приложену документацију уз захтев за издавање услова након чега
је сачинила текст дописа број 344.3021/09-1 дана 14.07.2009. године којим је обавестила
Министарство да је потребна допуна захтева, да је то био први случај издавања услова за ту врсту
радова, да се том приликом консултовала са директором Пешићем, да је дописом тражено да је
инвеститор у обавези да достави копије плана и извод из земљишњих књига или поседовних
листова за катастарске парцеле предметних државних путева на којима се планирало постављање
инсталација, мишљење стручних служби предузећа за путеве и надлежног органа ЈП „Путеви
Србије“ о могућности постављања предметних инстралација поред и испод наведених државних
путева, снимке попречних профила пута и да се надлежно Министарство изјасни о планском
основу за издавање акта о урбанистичким условима, да је на предлог директора Пешића од
инвеститора тражено да достави доказе о лиценци коју у поступку јавног надметања издаје РАТЕЛ
за изградњу, поседовање или експлоатацију јавне телекомуникационе мреже, да инветитор,
односно подносилац захтева Министарство животне средине и просторног планирања нису
поступили по њиховим захтевима за допуну, да су им послали допис да њихова документација није
потпуна, да им је Министарство животне средине и просторног планирања доставило прегледну
карту из званичне катастарске подлоге и замолило их за хитаност у поступању, да је дана
18.09.2009. године по налогу генералног директора Зорана Дробњака припремила текст саобраћајно
техничких услова којим се инвеститору издају услови за изградњу ОК на релацији БатровциАеродром Београд иако нису били испуњени сви услови које су у претходним дописима тражили,
да је по првилу документација тражена у фази приликом издавања саобраћајно техничких услова, а
обавезно је морала бити достављена приликом издавања коначне сагласности од стране ЈП „Путеви
Србије“, да се Министарство обратило дана 29.10.2009. године са захтевом за идавање коначне
сагласности за изградњу ОК на наведеној релацији са молбом да се у што краћем року изда коначна
сагласност, да је одговорила дописом од 05.11.2009. године који је потписао Дарко Пешић, а којим
се обавештава инвеститор „Нуба Инвест“ да је захтев за издавање оначне сагласности непотпун и
некомплетан, да предметне инсталације нису постављене на целој траси на потребној удаљености у
складу са издатим условима, да се у идејном пројету морају налазити услови осталих надлежних
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предузећа, да недостаје извештај о извршеној стуручној контроли, студије оправданости и идејног
пројекта, да идејни пројекат мора бити оверен од стране Ревизионе комисије, да недостају главни
пројекат са извештајем о извршеној техничкој контроли, копија извода из катастра подземних
инсталација, извод из земљишних књига или поседовних листова као и доказ да правно лице
поседује наведену лиценцу, да је опет послала допис дана 24.11.2009. године који је потписао
Дарко Пешић којим је инвеститор обавештен да нису отклоњени сви недостаци, да су од стране
инвеститора „Нуба Инвест“ обавештени да саобраћајно технички услови нису испоштовни само на
местима на којима то није било могуће због конфигурације терена, да им је Министарство животне
средине и просторног планирања упутило допис у прилог којег се налази мишљење Министарства
да није неопходно да инвеститор прибавља поседовне листове и листове непокретности за парцеле
чији је користник јавно предузеће које управља државним путевима, да је по налогу директора
Пешића контактирала овлашћено лице у РАТЕЛ-у због појашњења да ли је инветитору „Нуба
Инвест“ била неопходна лиценца за постављање телекомуникационог ОК, да су јој одговорили да
за то није била потребна лицнца, да је без обзира на мањкавости у документацији по налогу
генералног директора Зорана Дробњака припремила текст уговора, рачун и решење о давању
сагласности инвеститору „Нуба Инвест“ за постављање ОК на релацији Батровци-Београд који је
потписао Зоран Дробњак, да је као обрађивач припремила саобраћано техничке услове, текст
уговора, рачун и решење о давању сагласности инвеститору „Нуба Инвест“ за постављање ОК на
релацијама Хоргош-Батајница, Београд-Аутокоманда, Бубањ Поток-Прешево које је потписао
генерални директор Зоран Дробњак.
Сведок Дарко Пешић је у свом исказу од 11.10.2012. године навео да је по занимању
дипломирани грађевински инжењер, да је радио у ЈП „Путеви Србије“ од 1979. године, да је од
пролећа 2008. године до пензионисања 01.03.2010. године био на радном месту директора Сектора
за одржавање, да се у оквиру тог Сектора налазила служба која се бавила издавањем услова и
сагласности за планску и техничку документацију, да су сарађивали са свим министарствима, али
да ин је непоредно било Министарство саобраћаја, да је била пракса да се заинтересоване странке
за добијање услова и сагласности обраћају директно ЈП „Путеви Србије“, да су се повремено неке
странке директно обраћале Министарству животне средине и просторног планирања за добијање
услова и сагласности које издаје ЈП „Путеви Србије“, да су услови увек претходили давању
сагласности, да је то обрађивала његова служба и да је он био одговорно лице и једини овлашћени
за потписивање услова и сагласности, да се након његовог потписивања документација прослеђује
генералном директору који је издавао решење, потписивао уговор са инвеститором и издавао
фактуру за наплату једнократне накнаде, да је све било регулисано законом који су он и његови
запосени поштовали, да је од стране предузећа „Нуба Инвест“ дана 03.07.2009. године ЈП „Путеви
Србије“ поднет захтев за издавање саобраћајно техничких услова, да је након тога дошао њихов
адвокат који је дао веома амбициозни план постављања ОК на целокупној мрежи ауто путева кроз
Србију, да је преко АПР-а проверио и утврдио да је „Нуба Инвест“ основана око месец дана пре
подношења захтева, да је обрађивач тог захтева била Данијела Гојић која се стално са њим
консултовала, да је текст дописа са наведеном потребном докуметацијом која је таксативно
наведена потписао 14.07.2009. године, а то су следећа докумената: доказ о испуњености законских
услова, односно да „Нуба Инвест“ поседује лиценцу, копија плана и извод из земљишњих књига
или поседовних листова за катастарске парцеле предметних државних путева на којима се планира
постављање предметних инсталација, мишљење стручних служби Предузећа за путеве и надлежног
надзорног органа ЈП „Путеви Србије“ о могућности постављања предметних инсталација поред и
испод наведених државних путева, снимљене попречне профиле пута и положај инсталација у
односу на пут, да је неопходно да се надлежно Министарство изјасни о планском основу за
издавање Акта о урбанистичким условима и о усаглашености планиране трасе инсталација са
просторним плановима инфраструктурних коридора аутопутева, да је издао налог Данијели Гојић
да контактира РАТЕЛ у вези лиценце, да су они одговорили да за постављање ОК нису потребне
лиценце нити јавно надметање, да је и поред тога према инвеститору и даље постављао лиценцу као
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један од услова за добијање услова и сагласности јер никакав писмени доказ од РАТЕЛ-а није
добио, да је инвеститор поново послао допис из којег произлази да нису поступили по њиховим
налозима, што је констатовано дописом од 28.07.2009. године, да су од Министарства животне
средине и просторног планирања дана 03.09.2009. године добили допис уз који је достављена
прегледна карта из званичне катастарске подлоге при чему су их замолили за хитност у поступању,
да му није било логично да Министарство доставља допуну документације у име инвеститора
„Нуба Инвест“ већ је то била искључиво обавеза инвеститора, да је то све схватио као врсту
притиска на њега и његову Службу од стране ауторитета Министарства за просторно планирање да
се под хитно без обзира на квалитт поднетог материјала реши предмет и издају предметни услови,
да наведена катастарска подлога – карта није садржала потребан положај ОК, уздужни профил,
попречне профиле и остало, да га је поред тога у више наврата током обраде овог предмета
контактирао генерални директор Зоран Дробњак и тражио да се издају услови наведеном предузећу
иако исти нису доставили сву тражену документацију, да је навео да се ради о вишем државном
интересу, иако није достављена сва документација ЈП „Путеви Србије“ су мимо њега инвеститору
„Нуба Инвест“ издали дана 18.09.2009. године саобраћајно техничке услове за изградњу ОК на
релацији Батровци-Аеродром Београд, да је те услове потписао генерални директор Дробњак мимо
његовог знања, да Министарство животне средине и просторног планирања није могло да изда
локацијску дозволу и настави даљи поступак у предмету „Нуба Инвест“ без претходно издатих
валидних саобраћајно техничких услова, да им је Министарство животне средине и просторног
планирања на основу издатих услова за изградњу ОК на релацији Батровниц-Аеродром Београд
упутило допис дна 29.10.2009. године у прилогу кога се налазио захтев инвеститора „Нуба Инвест“
са пратећом документацијом са молбом да се у што краћем року изда коначна сагласност за
изградњу телекмуникацине оптичке мреже на наведеној релацији, да је тај допис потписао
Министар Оливер Дулић, да је сматрао да је то врста притиска да се предмет хитно реши, да је
Данијела Гојић упутила допис инвеститору у којем га обавештава да је захтев непотпун и послат на
допуну који је он потписао, да су добили мишљење од стране Министарства животне средине и
просторног планирања потписано од стране Оливера Дулића да није неопходно да инвеститор
прибавља поседовне листове и листове непокретности за парцеле чији је корисник ЈП „Путеви
Србије“, да му је то било потпуно нелогично јер је „Нуба Инвест“ приватни инвеститор који не
може да прибави прво коришћења државног земљишта без икаквих услова, да је инвеститор
обавештен да још увек нису отклоњени сви недостаци, да је и поред тога, инвеститору дана
25.11.2009. године дата коначна сагласност за постављање ОК на наведеној релацији коју је
потписао Дробњак иако нису отклоњени недостаци, да напомиње да је коначну сагласност требао
да потпише он а не Зоран Дробњак, на основу коначне сагласности, Дробњак је донео коначно
решење и потписао одговарајући уговор, да је овако издата коначна сагласност, потписн уговор и
плаћена накнада омогућила „Нуби Инвеср“ да добије грађевинску дозволу и изведе радове, да је
након тога отишао на одмор а дана 01.03.2010. године без икакве најаве, две године пре рока
уручено решење о раскиду радног односа и да је његово пензионисање директан последица његовог
професионалног поступања у предмету „Нуба Инвест“, да му је на крају познато да су по истом
моделу рада Нуби издате и остале сагласности и потписани уговори на целокупној мрежи
аутопутева у Србији.
Сведок Илија Стјепановић је у свом исказу од 04.04.2013. године навео да је по занимању
техничар високоградње, да је сувласник, директор и одговорно лице у предузећу „САТ ТРАКТ“, да
се бави изградњом кабловских мрежа, да су захтев за добијање локацијских дозвола за постављање
ОК на релацији Бечеј-Жабаљ-Тител-Чента-Крњача доставили Покрајинском секретаријату за
урбанизам и изградњу у Новом Саду, да су уз захтев доставили копије плана парцела кроз које је
било предвиђено пружање ОК, извод из катастра подземних инсталација и доказ о праву својине, да
су се обраћали надлежним јавним предузећима за добијање услова и то ЈП „Путеви Србије“,
„Транснафта“, „Србијагас“, „Телеком“, „Железнице Србије, ЈП „Воде Војводине“, Министарству
одбране, локалним јавним предузећима за водовод, канализацију, топлану и др.,да је из њему
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непознатих разлога процедура око добијања услова од ЈП „Путеви Србије“ трајала веома дуго и то
од 6 до 9 месеци за сваку етапу посебно, односно 3 године за укупно 5 етапа, да су се за последњу
деоницу Чента-Крњача за издавање локацијске дозволе обратили 18.09.2009. године Министарству
животне средине и просторног планирања јер наведена деоница на територији Србије, односно
града Београд и спада у њихову надлежност, да су и тада имали проблем са ЈП „Путеви Србије“ и
дозволу добили тек 2011. године, да су проблем имали и са „Телекомом“који није дао своје услове
до данас, да су дали услове на делу који се налази у Војводини, да су се ЈП „Путеви Србије“
обраћали за добијање коначне сагласности и да је у том делу процедура дуго трајала, да није
упознат са дописом који је упућен од стране Министарства животне средине и просторног
планирања према ЈП „Путеви Србије“ да дуж путева првог и другог реда није потребно од
инвеститора тражити копије плана и изводе из земљишњих књига или поседовне листове за
катастарске парцеле на којима се налазе путни правци из надлежности ЈП „Путеви Србије“.
Сведок Радован Грбовић је у свом исказу од 04.04.2013. године навео да је по занимању
адвокат, да га је његов брат Марко Грбовић упознао са власницима „Нуба Инвест“, да је одржао
састанак са власницима „Нуба Инвеста“ Растом Тонажичем и Патриком Цеглером, да им његова
понуда није одговарала и да су ангажовали другог адвоката, да су га после неколико месеци
контактирали и да су се договорили око заступања „Нуба Инвест“у поступку исходовања
грађевинских дозвола за изградњу телекомуникацине оптичке мреже, да је у априлу 2009. године
поднет захтев АПР-у за регистрацију „Нуба Инвест“, да су одржани састанци у Министартву
животне средине и просторног планирања, да је „Нуба“ презентовала свој пословни план и
упознала се са процедуром, да су из Министарства били присутни министар Оливер Дулић,
помоћник министра Александра Дамјановић, да је одржано више састанака на којима су били
предствници ЈП „Путеви Србије“ у својству предузећа које управља заштитним путним појасем где
је планирано постављање трасе ОК, да је након регистрације поднет захтев за издавање акта о
урбанистичким условима са трасе Београд-Батровци, Београд-Хоргош, Београд-Ниш, НишДимитровград, Ниш-Прешево, да је након тога ступио на снагу нови Закон о планирању и изградњи
11.09.2009. године, да су одустали од претходног захтева за издавање урбанистичких услова и
поднели захтев за добијање локацијске дозволе само за трасу Беогард-Батровци, да је предметна
траса морала бити подељена у две трасе, на трасу која се налази у оквиру ГУП-а и трасу од ГУП-а
до граничног прелаза, да разлика постоји јер је у оквиру ГУП-а потребно прибавити сагласности
свих јавних предузећа, а ван границе ГУП-а саобраћано техничке услове ЈП „Путеви Србије“, да је
уз захтев за издавање локацијске дозволе приложена копија плана парцела, катастар подземних
инсталација, геодетски снимак трасе, да су од ЈП „Путеви Срије“ обавештени да је уз захтев за
издавање саобраћајно техничких услова потребно прибавити изводе из поседовних листова на
деоници где ће бити постављен ОК, да се касније одустало од захтева за достављање власничких
листова, да су прибављени сви неопходни услови преко Министарства за изградњу предметне
трасе, да је Дарко Пешић из ЈП „Путеви Србије“ имао неколико замерки на издавање саобраћано
техничких услова, да је „Нуба Инвест“ прибавила све неопходне сертификате и лиценце РАТЕЛ у
складу са законом, да сагласности у име инвеститора службеним путем тражи Министарство
животне средине и просторног планирања и да сматра да су све неопходне сагласности прибављене
и да се налазе у пројектној документацији која је добила позитивну оцену Ревизионе комисије, да је
„Нуби“ издато укупно 8 локацијских и грађевинских дозвола, да су изграђене све трасе осим
деонице Београд-Ватин, да напомиње да су оператерима „СББ“ и „Теленор“ издата одобрења за
изградњу идентичне телекомуникационе мреже на идентичним трасама која се налази 20 cm од
мреже „Нуба Инвест“ у идентичном поступку са идентичном документацијом.
Сведок Снежана Чупић је у свом исказу од 04.04.2013. године навела да је по занимању
архитекта, да је запослена у Министарству грађевинарства и урбанизма, Сектор за урбанизам и
становање, Одсек за спровођење урбанистичких и просторних планова на радном месту спровођење
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урбанистичких и просторних планова у звању саветника, да је захтев за издавање локацијске
дозволе инвеститору „САТ ТРАКТ“ поднет 23.09.2009.године, да је шеф Одсека Душанке Дедић
Тодоровић задужила за тај предмет, да се захтев односио на постављање ОК на релацији ЧентаКрњача, да инвеститор није имао валидан правни основ нити потребне услове надлежних
предузећа, да је о томе обавештен инвеститор, да је Министарство животне средине и просторног
планирања по службеној дужности упутило дописе за добијање саобраћајно техничких услова
предузећима „ЕДБ“ Београд, ЈП“Београд воде“, ЈКП „Београдске електране“, ЈП „Путеви Србије“,
ЈП „Железнице Србије“, МУП-Сектор за заштиту и спасавање и ЈП „Транс нафта“, да је она
тражила и услове Завода за заштиту споменика и Завода за заштиту природе, али исти нису
упућени јер је помоћник министра Небојша Јањић смратрао да за тим нема потребе, да је Небојша
Јањић потписивао сва решења о локацијским дозволама на основу овлашћења министра, да она није
потписала решење у предмету чији је била обрађивач, а није потписано од стране шефа Одсека
Душанке Дедић Тодоровић и правника Слободанке Анђелић, да је то решење потписано од стране
државног секретара Бојана Ђурића.
Сведок Бранкица Јанковић је у свом исказу од 04.04.2013. године навела да је по
занимању дипломирани инжењер архитектуре, да је запослена у Министарству грађевинарства и
урбанизма, Сектор за урбанизам и становање на радном месту саветник у Одељењу за спровођење
просторних и урбанистичких планова, да су њена задужења издавање локацијских дозвола и
информације о локацији по Закону о планирању и изградњи на основу просторних и урбанистичких
планова, да је 01.04.2010. године предузеће „Теленор“ поднело прве захтеве за издавање
локацијских дозвола за постављање телекомуникационе оптичке мреже на траженим деоницама, да
је од стране шефа Одсека Душанке Дедић Тодоровић тај предмет добила у рад, да јој је било
познато на који начин су издате локацијске дозволе за постављање ОК предузећу „Нуба Инвест“, да
јој је шеф Одсека пренела налог помоћника Министра Небојше Јањића да се приликом издавања
локацијских дозвола за предузеће „Теленор“ поступа као и у случајевима издавања дозвола „Нуби
Инвест“, да је по службеној дужности упућивала допис ЈП „Путеви Србије“ за добијање
саобраћајно техничких услова и дописом обавештавала ако је била потребна допуна документације,
да је предузећу „Теленор“ издато укупно 8 решења о локацијским дозволама од којих је вићина
издата у периоду од августа 2010. године до краја 2010. године, да је решење испред Министарства
потписао помоћник Небојша Јањић, да је нека решења потписао и државни секретар Бојан Ђурић у
време када је Јањић био на годишњем одмору, да напомиње да наведена решења она није
потписала, а нису га потписале ни шеф Одсека Душанка Дедић Тодоровић нити правница
Слободанка Анђелић јер има је било познато на који начин су издаване локацијске дозволе за
постављање ОК предузећу „Нуба Инвест“ по налогу помоћника Небојше Јањића, да је тако било и
за „Теленор“.
Сведок Милан Јанковић је у свом исказу од 19.12.2013. године навео да је запослен у
Републичкој агенцији за елеткронске комуникације од 2006. године, да је тада важио Закон о
телекомуникацијама до 2010. године, када је обављао функцију извршног директора јавним
конкурсом у октобру 2010. године када је изабран за директора с обзиром да је промењен закон, да
је онда раздвојена функција Управног одбора и директора, да се фирма „Нуба“ обратила
Републичкој агенцији за телекомуникације почетком 2010. године како би добила информацију о
могућностима пружања телекомуникационих услуга у складу са тим законом , да је Републичка
агенција одговорила који су услови и шта је потребно да би се одређена услуга пружала из домена
Закона о телекомуникацијам, да су према том закону важиле одређене фреквенције, да је за
пружање одређених услуга (преноса интернета, КДС, дистрибуције телевизијских и радио сигнала)
било потребно добити одобрење агенције, да у ти поступци за добијање лиценце спровођени путем
јавног надметања, а агенција је издала такве лиценце „Теленор“-у, „ВИП“- у, да су те околности
предочене компанији „Нуба“, односно каква је могућност за добијање било чега и било какве
дозволе од стране Републичке агенције за телекомуникацију у том тренутку, да је изменама закона
236

из 2010. године тај поступак остао на нивоу лиценце само за учесталости и фреквенције, а за
нумерацију више није било ограчничен ресурс, да је промењен начин издавања, односно
евидентирања, тзв. опште овлашћење које је дефинисано Законом о електронским комуникацијама
члановима 37. и 38 које оператор треба да испуни да би могао да обавља одређену делатност у
Републици Србији, да се после измене закона „Нуба“ обратила поново са захтевом, да је тада
испунила све захтеве према Правилнику и да је уписана у регистар оператора за пружање услуга
које је тражила, да је касније променила име у „Тарго Телеком“, да су тада 2009. и 2010. године
мишљења добијали од надлежних државних органа (МУП, Војска Србије и БИА), да је градња
инфраструктуре – телекомуникационе мреже по Закону о телекомуникацијама била слободна, а да
би неко пружао одређену услугу преко те инфраструктуре била је потребна дозвола – или лиценаца
или одобрење, односно да је лиценца била за ограничене ресурсе, а одобрење за пружање услуга
које нису биле на режиму лиценце, нису користиле фреквенцију или нумерацију, да је то био режим
по тадашњем закону који је важио, да је пре усвајања наведеног закона један од великих проблема
на који су указивали телекомуникациони оператори Србије био постављање базних станица на
кровове зграда или на одређеној територији локалних самоуправа, да су Министарство животне
средине, Министарство за телекомуникације и информационо друштво, Републичка агенција за
електронске комуникације и оператори формирали радну групу и давали предлоге како би се
одређени проблеми решили, да је одржан састанак у министарству када су изнети предлози који су
касније ускључени у закон, па је тако олакшано постављање тих делова инфраструктуре, да је том
састанку присуствовао министар Дулић, професор Радуновић, а касније је министар Дулић позвао
Јањића, да је у другом делу састанка постављно питање шта би се радило са операторима који желе
да граде инфраструктуру по тада важећем закону, да су после тог састанка обавестили и
министарство о процедури коју спроводи Републичка агенција за телелкомуникацију, да на том
састанку није било речи о „Нуби инвест“, да су оператори који су уложили велика средства у
куповину лиценце имали проблема око постављања каблова, да је из тих разлога Закон о
просторном планирању морао да се промени и да се постављање кабловске инфраструктуре реши
на наједноставнији начин копањем микроровова који би омогућили лакше постављање каблова са
оптичким влакнима, да су одобрења и потврде били у надлежности Републичке агенције за
електронске комуникације, да у изради закона су учествовали сви, да је агенција давала само
сугестије које је добијала од оператора, да су и оператори су учествовали у предлагању и давању
сугестија.
Сведок Срђан Јовичић је у свом исказу од 19.12.2013. године навео да је у периоду од
2008. године до 2012. године био на месту шефа кабинета Министра животне средине, рударства и
просторног планирања, три ипо године, да је 2009. или 2010. године био одређен да на састанку
прати реализацију, односно примену тадашњег Закона који се односио на постављање оптичких
каблова у смислу постовања рокова, неометаног функционисања Министарства а у складу са
законксим роковима, на издавању локацијских грађевинских дозвола, да је његов кабинет био
сервис људима који на било који начин учествују у поступку издавања употребних грађевинских,
локацијских дозвола и да се тада први пут сусрео са том проблематиком, да му том приликом нико
није рекао да било кога на било који начин фаворизује у смислу рока или поступања који би
излазило из граница онога што је договорено на састанку, да је то трајало две године, да су га звали
и да се трудио да свима одговори, да је његов задатак био да са одељењима за урбанизам окр.
Јањића преко телефона отклони евентуалне тешкоће приликом издавања аката и решења, да је било
притисака али да он није имао никакав притисак нити од окр. Јањића нити од својих
претпостављених и људи са којима је сарађивао, да је састанак заказан од стране државног
секретара Ђурића, да су се људи са том проблематиком углавном њему обраћали, да су на састанку
су били присутни предствници четири или пет предузећа који су у том тренутку имали поступке
пред Министарством и то „Теленор“, „СББ“, „Нуба инвест“ и још два или једано, да су тада људи
протествовали због спорости Министарства и због ствари које се се догађале у Министарству, да
нису схватали да имају шест службника у одељењу за грађевину и још службеника који су били за
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све Управне округе и за целу Србију који су били надлежни да издају оно што је људима потребно,
да је усмени налог министра Дулића био да он буде тај који ће решавати те проблеме, да је
министар Дулић на састанку рекао да за све што им буде требало да се обрате њему шефу кабинета
(сведоку), да је рекао да им он помогне у складу са Законом и роковима и да ником не буду
ускраћена права, да је сведок имао право да даје обавезујуће налоге само члановима свог кабинета
који су били претрпани послом и бунили су се због тога, да је комуницирао са окр. Јањићем,
Александром Дамњановић Петровић, Надом Теслом из Републичког Геодетског завода, Душицом
Дедић, да је на пример у случају „СББ“-а била обимна документација да није могла да стане у собу,
да је било случајева да службеници не испоштују његове сугестије и рокове, да је на пример
службеник Александра Дамјановић Петровић одговорила да ће видети, да је касније звала и молила
да се продужи рок јер не могу да стигну, да се углавном тражила допуна документације и да се тако
губило време, да се сећа да је комуницирао са Рајком адвокатом – пуномоћником фирме „Нуба
инвест“, да се жалио да их не третирају на добар начин, да су се сви бунили кад се некоме изда
решење зашто није њима издато, да се када је имао проблем обраћао министру Дулићу, да га је
једном месечно обавештавао о општој атмосфери, да му није познато да ли се неко од инвеститора
обраћао директно Министру Дулићу јер је он (сведок) контролисао ситуацију, да се не сећа да ли је
за неког од инвеститора ургирао Министру, да је Александра Дамјановић Петровић по занимању
правник, да је била помоћник министра за питање грађевине и да су њена задужења била издавање
грађевинских дозвола у поступку постављања оптичких каблова, да је њено одељење предлагало
закон, да су задужења окр. Јањића су била урбанизам и издавање локацијских дозвола.
Сведок Дарко Павловић је у свом исказу од 19.12.2013. године навео да је по занимању
дипломирани економиста, да је бивши члан Ревизионе комисије за инфраструктуру при
Министарству животне средине и просторног планирања, да је за члана те комисије именован 2009.
године од стране Министарства животне средине и просторног планирања, да је комисију осим
њега чинило још 30-так чланова, да је комисија састајала једном месечно и обрађивала све
пристигле захтеве, да је за сваки предмет била посебна група изветилаца из редова чланова
комисије, да су комисију чинили стручњаци различитих профила, да је он обрађивао део који се
односи на студију оправданости, да на седницама Ревизионе комисије известлац изнесе у пар
реченица проблематику из предмета, да председник комисије ставља на гласање усвајање извештаја
и предмета, да се никада није десило да се неки извештај не усвоји, да је било случајева да
известилац наведе да је потребно предмет вратити на допуну, да је на 12. седници Ревизионе
комисије која је одржана дана 16.11.2009. године била стручна контрола техничке документације за
идејни пројекат „за изградњу телекомуникационе оптичке мреже у Србији 1 фаза: Деоница
Батровци-Београд“, да су он и пок. проф. Слободан Лазовић били известиоци, да он није био
присутан на тој седници, али да не зна да ли је присутан био проф. Лазовић, да му није познато да
ли је на тој седници усвојен идејни пројекат, да је пре седнице доставио референту који је водио
комисију извештај о судији оправданости коју је претходно израдио, да је у закључку навео да је
студија оправданости у складу са Правилником о садржини, обиму и начину израде Претходне
студије оправданости и Студије оправданости и као такву је предложио за усвајање, да се у самом
тексту позвао на решење о локацијској дозволи за пројектовање и изградњу бр. 350-01-01095/200907 од 16.09.2009. године издатом од стране Министарства животне средине и просторног
планирања и да се његов извештај о студији оправданости не разликује од свих других извештаја о
студији оправданости које је радио за време чланства у Ревизионој комисији.
Сведок Мирослав Дукић је у свом исказу од 19.12.2013. године навео да је члан
Републичке ревизионе комисије дуги низ година, да су мандати краћи али да се обнављају, да та
Републичка ревизиона комисија одобрава пројекте од националног интереса, сагласно Закону о
планирању и изградњи, да се сваки пријекат који обухвата више од две општине сматра пројектром
од националног интереса, да је наведена Комисија у обавези да спроведе ревизију таквог пројекта,
да да стручно мишљење, да се након тога тај пројекат усваја или одбацује, да су пројекти који се
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прегледају од стране Републичке ревизионе комисије студије оправданости са генералним
пројектом, односно претходна студија оправданости са генералним пројектом и студија
оправданости са идејним пројектом, да је он експерт за област телекомуникација, да је од стране
комисије ангажован у два домена, прво преглед пројеката инвеститора - на пример „Нуба“,
„Теленор“, „Телеком“, „СББ“, свих који раде телекомуникациону инфраструктуру, да је такође је
био ангажован по решењу министарства и за технички пријем дотичне инфраструктуре, да је
прегледао све пројекте које је поднела „Нуба инвест“, односно да је водио комисију која је то
прегледала, да су у тој комисији били стручњаци из области грађевине, економије и енергетике, да
су сви пројекти детаљно и пажљиво прегледани, да је по потреби вршена корекција док се не добије
законска форма и тек тада потписује, да је био и известилац – председник комисије за сличне
пројекте других инвеститора „Телекома“, „СББ“ и „Теленора“, да је преглед пројекта подразумевао
преглед са техничке стране, да ли задовољава све услове, да ли има одговорајуће дозволе, да ли је
са стручне стране уредан, да се након тога даје потрвда, односно изјава да се пројекат може или не
може прихватити, или се мора кориговати, да корекција постоји када сви делови пројекта нису
потписани од стране овлашћених пројектаната, као на пример када пројектант који је радио на
грађевинском делу пројекта није потписао како треба да изгледају грађевински радови на каналима
који се копају за полагање каблова на шахтовима, да у случају када у предмету не постоји
локацијска дозвола, он прегледа пројекат, то констатује и тражи да се то достави на увид, да се тек
после тога потписује пројекат, да су локацијске дозволе типске дозволе, да се своде на назив
инвеститора, трасе куда каблови пролазе и да је инвеститор у обавези да поступи по упутсвима
имаоца имовине на тој траси, да је Републичка ревизиона комисија у обавези да ако су у питању
национални пројекти, прегледа претходну студију оправданости са генералним пројектом која није
није детаљна, да се ту дају опште идеје о томе како и шта треба урадити, дају се основни економски
и материјални габарити тог пројекта, да онда следи студија опавданости са идејним пројектом где
се све то разграђује на вишем нивоу али не и довољном, да после тога следи главни пројекат, да је
исти веома детаљан, да се се онда ради пројект изведеног стања који потписују извођач и
инвеститор, да студију оправданости ради економиста по струци, да су чланови тимова известилаца
били осим њега на челу, најчешће професор Кузмановић са Грађевинског факултета и колега
енергетичар, да је улога председника Ревизионе комисије да организује рад комисије, формира
дневни ред итд, да није постојала никаква врста притиска према њему, да нити Дулић, Јањић и
Дробњак нису утицали на његов рад нити је са њима контактирао, да њих лично не познаје, да је
Јањића упознао јер је председаво комисијом, да је Дулића срео на неколико састанака, да Дробњака
никада није упознао нити је са истим контактирао на било који начин, да је путни појас власништво
„Путева Србије“, да они достављају захтев и услове који су везани за положај, за начин полагања
каблова, да „Телеком Србија“ дефинише додатне услове, али да „Путеви Србије“ као власници
коридора дефинишу услове полагања каблова, на колико метара од пута, са које стране итд, да
„Телеком Србија“ има телекомуникациону мрежу, да су они имали сагласности одговарајућих
министарстава, да они имају капацитете који могу бити стављени на располагање тржишту, али да
није тако и да не зна из којих разлога, да коридор 10 није онакав какав треба да буде, да нема
семафоре, телефоне итд, да инфраструктурни план треба да садржи катастар подземних инсталација
али да је тај катастар непотпун и није ажуриран и да се не може у њега поуздати.
Сведок Драгица Кузмановић је у свом исказу од 23.12.2013. године навела да је
овлашћени представник ЈП „Путеви Србије“, да се налази на радном месту шефа Одсека за заштиту
путева, као дипломирани грађевински инжењер од 1998. године, да послове шефа Одсека за
заштиту путева обавља од 2012. године, да по члану 14. Закона о јавним путевима, ЈП „Путеви
Србије“ издаје сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализација,
телекомуникационих и електро водова поред јавног пута, на јавном путу и у заштитином појасу до
пута, да су саставни део сагласности саобраћано-технички услови, да ЈП „Путеви Србије“ издаје
искључиво техничке услове за израду техничке документације, да би издали саобраћајно-техничке
услове ЈП „Путеви Србије“, орган управе који издаје локацијску дозволу подноси писмени захтев
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ЈП „Путеви Србије“ за издавање услова локацијске дозволе и израду техничке документације, да се
то заводи писмено преко писарнице и доставља се обрађивачу, да обрађивач покреће управну ствар,
односно управни поступак за издавање тих услова, да су од 2012. године добили ИСО 9001 и да у
складу са системом квалитета постоји образац шта је потребно, односно која документација да се
достави за израду тих саобраћајно-техничких услова, да су ти услови у складу са одредбама Закона
о планирању и изградњи и Закону о јавним путевима, да локацијску, односно грађевинску дозволу
издаје надлежно министарство за послове урбанизма, да је то било Министарство просторног
планирања и урбанизма, да саобрћајно-технички услови дају све елементе за израду те техничке
документације, односно идејног пројекта, да техничку документацију ради пројектна организација
која је регистрована, има лиценцу за израду те техничке и пројектне документације и лиценцу
одговорног пројектанта, да се у саобраћајно-техничким условима дефинише се
положај
инсталације, деоница пута, потез, да они сагледавају услове са аспекта обезбеђења трупа пута, да
условљавају да се у локацијској дозволи и у идејном пројекту мора урадити на катастарскотопографском плану, који мора да буде оверен од Службе за катастар непокретности, да у идејном
пројекту мора постојати технички опис извођења радова – оптички каблови, да они прописују
минимално одстојање на три метра од крајње тачке попречног профила пута како би се сачувао
труп пута, елементи пута, берма, шкарпа итд., да се идејни пројекат мора сачинити у складу са
чланом 133. где министарство издаје грађевинску дозволу, да техничка и планска документација
мора да садржи копију плана, листови непокретности, катастарско-топографски план, мишљење
предузећа за путеве и планску документацију, да њима планска документација није обавезна јер је
то надлежност министарства или органа управе који издаје грађевинску дозволу, да ниво техничке
документције мора да буде оверен као и идејни пројекат, да има студију оправданости, локацијску
дозволу, да има извештај ревизионе комисије и да као такав у другом поступку долази на
сагласност и тада се издаје сагласност на изградњу одређених објеката, да након потписивања
уговора са једне и друге стране и доказа о уплати, ЈП „Путеви Србије инвеститору издаје
сагласност и оверава идејни пројекат када се поступак завршава, да када су издати услови није
постојао Правилник, да тек након 2012. године имају тачну процедуру прописа, да се у земљишном
појасу не сме ништа градити по Закону о јавним путевима, а то је један метар од крајње тачке
попречног профила пута са обе стране, да је у току 2009. године била главни инжењер и да је
радила у Сектору за одржавање путева првог и другог реда, да је у то време директор био Дарко
Пешић, да је пре њега на том месту био Звонко Аврамовић до марта када је дошао Дарко Пешић, а
да је сада Зоран Стојисављевић, да није била обрађивач предмета везаних за инвеститора „Нуба
инвест“ и деоницу Батровци-Аеродром Београд, да јој није познато да ли су у том предмету
захтеване копије планова, изводи из земљишних књига, поседовних листова, геодетски снимак
попречних профила итд., али да је за давање сагласности та документација неопходна, да када
обрађивач добије предмет у рад испитује да ли постоји ситуациони план, да ли је подносилац
захтева поднео захтев за издавање услова за локацијску дозволу што предствља основ за израду
техничке документације, да стручне службе проверавају како је обрађивач обрадио предмет, да
директор сектора правне службе и на крају генерални директор врше провере, да се затим предмет
оверава, заводи у писарници када је управни поступак завршен, да се касније предмет прослеђује
министарству, да се не сећа да је неко од надлежних вратио предмет из обраде, да је она водила
поступак за „Теленор“ и „СББ“, да је се у управној ствари може тражити додатно мишљење, да је у
случају наведених предузећа тражила и плански основ за израду локацијске дозволе, да јој је
министарство одоговорило дописом да нема планског документа, да у другом поступку инвеститор
подноси затхев за коначну сагласност, да се не сећа да ЈП „Србија путеви“ нису неком инвеститору
издали техничке услове, да је била обрађивач предмета „Телекома Србија“ за деоницу Зајечар-Бор,
АТЦ Зајечар, АТЦ Бор и да је дала услове, да у том случају није постојала катастарска парцела
пута, да је инвеститор у обавези да реши имовниско-правне односе на оним парцелама где није
носилац права на објекту „Путеви Србије“ или Републичка дирекција за путеве, да је обрађивала
један део предмета „Сат-тракт“ из Бачке Тополе у оку 2009. године, да није радила деоницу Чента,
Крњача, да је катастарско-топографски стање по катастру и стање на терену, а да се за ситуациони
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план узима геодетска подлога из РГЗ, да се ту тачно виде шкарпе, линије, заштитни појас, ивице
коловоза итд., да не зна колика је сума новца исплаћена ЈП „Србија путеви“ на име закупа путног
појаса, да зна да је по одлуци из 2009. године за пречник 40мм – 96 динара по метру дужине.
Сведок Горан Томић је у свом исказу од 23.12.2013. године навео да је директор Сектора
за праване послове, да је у ЈП „Путеви Србије“ запослен од 12.03.2008. године, да је све време на
позицији директора Сектора за правне, кадровске и опште послове, да као директор учествује у
оверавању свих докумената који долазе на потпис генералном директору, укључујући и сагласности
и услове које издаје Сектор за одржавање, да се захтеви подносе писарници, да се касније упућују
надлежним секторима на одлучивање, да се захтеви који се односе на постављања различитих врста
инсталација у путном појасу упућују на надлежност Сектору за одржавање, јер ту постоји служба
која се бави техничким аспектом одобравања такве сагласности, да сагласности претходе три акта и
то локацијаска дозвола коју издаје Министарство, а локацијској дозволи претходи испуњавање
саобраћајно-техничких услова који издаје ЈП „Путеви Србије“, да је акт о урбанистичким условима
документ који се да даје са циљем да би се инвеститору-подносиоцу захтева указало на који начин
је могуће поступити и обавити радове у путном појасу а да се при том не угрози безбедност пута и
саобраћаја, да је са колегама пажљиво проучавао сву документацију за било ког подносиоца захтева
за постављање каблова, да није нигде предвиђено која је то документација потребна као предуслов
за саобраћајно-техничке услове, односно под којим условима могу да се врше радови у путном
појасу, да тако нешто није предвиђено ни једним законским нити подзаконским актом или
интерним правилником, да даље Министарство за животну средину и просторно планирање издаје
локацијску дозволу под условом да су испуњени ригорозни услови предвиђени Законом о
планирању и изградњи, да тек након издате локацијске дозволе ЈП „Путеви Србије“ дају сагласност
за постављање инсталације уз претходно закључивање уговора о накнади која није закуп земљишта,
да се ради о накнади-такси која се обрачунава по дужном метру и по пречнику инсталације која се
поставља, да је 11.09.2009. године прво коришћења на изграђеном земљишту укинуто јавним
предузећима и другим оргнима које оснивају оргни власти, да осим права управљања „Путеви
Србије“ немају никакво имовинско право, да је пут у државној својини, а путни појас најчешће није
у државној својини, да данас постоје случајеви да су физичка лица власници на парцелама који у су
самом трупу пута, да тиме што „Путеви Србије“ дају инвеститору услове и сагласност не
ослобађају га обавезе да реши имовинско-правне односе са власником, да је добро што је 2012.
године установљен дефинитивни списак услова који се траже да би се добили услови, да је за
„Нубу“ одељење из Новог Сада тражило захтев и ситуациони план, да је раније када нису постојали
јасно дефинисани услови, постојало дискрецино право једног човека који одлучује да ли ће нешто
да тражи или не, да је Зоран Дробњак био убеђен да дајући сагласност „Нуби“ даје прве
саобраћано-техничке услове било ком инвеститору за постављање оптичких каблова, да није знао
да је икада раније то било дато, да потпис, односно сагласност Сектора за правне послове значи да
ли је у питању посао који је допуштен или не и да ли је у надлежности „Путеви Србије“, да увек
прво потпис стави Сектор за одржавање, а ако не, предмет се враћа Сектору за одржавање, да се
сећа да је накнада коју је платила „Нуба“ била 9.000.000,00 динара али да није сигуран, да сматра да
се од инвеститора не може тражити нешто што нема законско упориште, односно да се не може
тражити да ли су парцеле у власништву Републике Србије, јер је у питању надлежност а не својина.
Сведок Слађана Јовановић је у свом исказу од 23.12.2013. године навела да је овлашћени
представник „Телеком Србија“, да је „Телеком Србија“ у обавези да када неки инвеститор тражи
издавање услова да ту услугу реализује, да та обавеза произлази из Закона о електронским
комуникацијама, да морају да се поштују заштитни коридори, да се наплата услов врши након
реализације услуге према одлуци генералног директора у складу са бројем утрошених радних сати
на обраду предмета, да је према одлуци генералног директора од 23.08.2005. године цена једног
радног сата 845,83 динара, да је било укупно 28 деоница за које су инвеститори „Нуба инвест“,
„Теленор“ и „СББ“ доставили, да је од тих 28 деоница укупно 10 стигло на издавање услова
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„Телекому Србија“ а за 18 деоница није стигло на издавање услова, а је 5 премета стигло на
издавање сагласности, , да 23 предмета нису предата за издавање сагласности, да су у питању
обично биле дуже деонице и да је накнада са урачунатим ПДВ кад се помножи 20 часова са 845, 83
динара, изност од 16.916,60 динара одосно 19.961,59 динара, да је у конкретном случају за 18
деоница износ надоканде био без ПДВ 304.498,08 динара, а са ПДВ 359.308,58 динара, да се у
процесу издавања сагласности провери да ли је пројекат урађен у складу са издатим условима, да је
од 28 деоница, 5 предато за издавање сагласности, а 23 предмета нису стигла у „Телеком Србија“ и
да би за то надокнада била 389.081,08 динара, а са ПДВ 459-116,52 динара, да су за издавање
техничких услова били Сектор за инжењеринг кабловске приступне мреже и Сектор за инжењеринг
транспортне мреже, да су услови могли да се обраде на два места, да је најважније да буде уцртана
траса, да може да се види где се налазе каблови у односу на трасу „Телеком Србија“, да је њихово
предузеће тражило од ЈП „Путеви Србије“ сагласност за техничке услове за деоницу Зајечар-Бор, да
тај предмет још увек није решен, да се „Телеком Србија“ као инвеститор преко овлашћеног
пројектанта обратио Министарству животне средине и просторног планирања са захтевом за
издавање акта о урбанистичким условима, да им је наведено Министарство одговорило 24.09 да је
захтев за издавање акта уствари захтев за издавање локацијске дозволе и обрћа се „Путевима
Србије“ за издавањае услова за полагање оптичког кабла Зајечар-Бор, да су „Путеви Србије“
послали допис Министарству 14.10.2009. године тражећи допуну документације као услов за
издавање тражених услова, да Министарство дописом од 21.10.2009. године обавештава „Телеком“
о томе, да траже да „Телеком“ обезбеди 186 сагласности од власника парцела, да на крају није
усвојен просторни план на оптшини Бор па тако није издата локацијска дозвола.
Сведок Александар Радивојевић је у свом исказу од 24.12.2013. године навео да је
запослен у фирми „Телегруп“ д.о.о, да су крајем 2009. године добили захтев за понуду од фирме
„Нуба инвест“ која је касније променила име у „Тарго телеком“, да је понуду радио неко од
његових колега из техничке припреме, да су је послали децембра 2009. године или почетком 2010.
године, тачније 02.01.2010.године су добили позив за састанак на директне преговоре, да су позване
још четири фирме, да су на тим састанцима коментарисали техничке детаље, понуде, цену начин
плаћања, валуту итд., да су успели да се договоре и добију посао, да је 11.01. почео да тече рок за
изградњу деонице Батајница- Батровци, да је деоница била дугачка око 100км, да је уговорена цена
око 1 милион еура и рок од 70 календарских дана за извођење радова, да су сходно Закону о
планирању и изградњи добили од инвеститора правноснажну грађевинску дозволу, комплетну
пројектну документацију коју је израдила компанија „Телефонија пословни систем“, решење о
надзорном органу и обострано потписан уговор, да је „Телегруп“д.о.о у року завршио предметне
радове и послао захтев за технички преглед објекта, да је инвеститор организовао технички
преглед, да није било примедби и да је објекат предат уз записник о примопредаји од када је почео
да тече гарантни рок, да су у међувремену добили захтев за другу деоницу Батајница-Хоргош до
Мађарске границе, онда Београд-Димитровград и Ниш-Прешево, деоница код наплатне рампе
Бубањ поток, укупно 600,750км, да по закону имају обавезу да осам дана пре почетка радова
обавесте одређене институције, као што су грађевиске инспекције, министарство, оне који су
издали грађевинску дозволу, да су то радили да не би оштетили неке инсталације које нису биле
унете у појектну документацију нити катастар подземсних водова, да су сваки уговор осигурали
код одговарајућих осигуравајућих кућа, да су на деоници Ниш-Димитровград имали проблем и
заустављање од стране представника ЈП „Железнице Србије“ на потезу Црвени брег иза Сићевачке
клисуре, јер су се наводно приближили прузи Ниш-Димитровград на растојању мањем од
дозвољеног, да су им представници Железнице упутили допис којим су захтевали да се радови
моментално обуставе, зато што није постојала сагласност Железнице, да има сазнања да је „Нуба
инвест“ упутила захтев Железници на који нису одговорили, односно дали сагласност у законом
предвиђеном року, да су се они држали пројектне документације, да су радови били обустављени
10 дана, да су о томе обавестили инвеститора, а инвеститор надлежно министарство које му је
издало грађевинску дозволу и да су наставили радове, да се дешавало да приликом извођења радова
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оштете инсталације „Телекома“ и канализациону цев у Белој Паланци на штету ЈКП „Комнис“која
није била уцртана у катастар подземних водова, да пројектна документација није имала услове од
„Железница Србије“, да су приликом извођења радова наилазили на водоводе и цевоводе, да се у
локацијској дозволи коју издаје Министарство одређује од кога се тражи сагласност.
Сведок Никола Пешовић је у свом исказу од 24.12.2013. године навео да је овлашћени
представник P.S. „TELEFONIJA“, да се његово предузеће бави пројектовањем оптичких мрежа, а
да је радове изводила друга фирма, да су пројектанти који су радили у P.S. „TELEFONIJA“ готово
сви ван наведене компаније, да се налази на месту руководиоца службе пројектовања од марта
2012. године и месту руководиоца пројектног бироа, да је његова фирма радила пројекте за „Нуба
инвест“ и они су на основу тих пројеката тражили дозволе и потребне сагласности, да су одговорни
пројектанти били Раде Секулић који је раније био руководилац службе пројектовања (Пројектног
бироа), затим Татјана Ђорђевић која је још увек у фирми и задужена је за грађевински део, Ненад
Цекић, Душан Радовановић, а цртачи су били Мирослав Горданић, Дејан Кукољ, Марко Гарић, да је
процедура таква да прво имају пројектни задатак, да захтевају катастарске подлоге од Републичког
Геодетског Завода и уносе их у пројекат, прибављају извод из катастра подземних инсталација,
поседовне листове парцела на основу чега се даље траже и добијају сагласности и дозволе, да је
њихов задатак да израде техничку документацију за главни пројекат без сагласности које неко
други касније потражује, да су то сагласности од ЈП, физичких лица ако су у питању парцеле у
приватном власништву, а на крају долазе локацијске и грађевинске дозволе, да када се заврши
пројеткат доставља се инвеститору, да се пре предаје пројекта пролази ревизија коју сазива
инвеститор или министарство, да је раније Служба пројектовања била Сектор мреже и да је њен
директор био Драган Килибарда, да се та служба бавила и пројектовањем и изградњом, односно
„кључ у руке“, да су у случају „Теленора“ били и извођачи радова, да су тада тражене одређене
сагласности од јавних предузећа, да пројектни задатак обично саставља инвеститор.
Сведок Раде Секулић је у свом исказу од 26.12.2013. године навео да је запослен у „КБВ
ДАТА КОМ“, да је у критичном периоду радио у „Телефонији“ као руководилац Службе за
консалтинг и појектовање, да је та фирма имала све потребне лиценце како за пројектовање тако и
за изградњу, да су од стране „Нуба Инвест“ били ангажовани као конзорцијум „ГЕОУРБ“ и
„Телефонија“ при чему је носилац конзорцијума била „ГЕОУРБ“ фирма која је радила геодетске
радове који су били потребни за израду пројектне документације, а то су прибављање геодетских
подлога и израда катастарско-топографског плана, да су за „Нубу“ практично радили сву пројектну
документацију и то: израду ситуационог плана за добијање локацијске дозволе, израду идејног и
главног пројекта,
Из исказа испитаних сведока потврђују се наводи оптужнице да је окривљени Оливер
Дулић у својству министра у Министарству животне средине и просторног планирања Владе
Републике Србије, искоришћавањем свог службеног положаја усмено наложио Небојши Јањићу помоћнику министра овлашћеном за потписивање локацијских дозвола, који је прихватио да у
поступцима обрађивања и издавања локацијских дозвола у периоду од 16.10.2009. године до
28.04.2010. године, за потребе инвеститора „Нуба инвест“ ДОО Београд поводом изградње
линијских инфраструктурних објеката - оптичке мреже на државним путевима првог и другог реда
(аутопут, магистрални и регионални путеви), на деоницама:Батровци-Аеродром Београд локацијска
дозвола број 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009. године, Хоргош- Батајницалокацијска дозвола
бр. 350-01-01416/2009-07 од 05.02.2010. године, Ниш-Димитровград локацијска дозвола бр. 350-0100122/2010-07 од 17.03.2010. године, Бубањ поток- граница БЈР Македонија локацијска дозвола бр.
350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010. године, Београд-Панчево-Вршац-Ватин локацијска дозвола
број 350-01-00124/2010-07 од 28.04.2010. године, надлежне службе министарства не захтевају
услове прописане Законом и такав налог министра пренео шефу одсека сведоку Душанки Дедић –
Тодоровић. и сведоку Љиљани Марић - саветнику Министра у Одељењу за спровођење просторних
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и урбанистичких планова, Сектор за урбанизам и становање - обрађивачу предмета, да прибави по
службеној дужности само услове ЈП“Путеви Србије“,а да не тражи - прибавља и услове надлежних
министарстава и републичких завода, јавно-комуналних предузећа преко чије територије прелази
траса оптичког кабла,као ни услове јавних државних предузећа Железница Србије, ЈВП
''Србијаводе'', ''Србијагас'', ''Телеком'', ЕПС, ЕМС и други, супротно члану 54. и 55. Закона о
планирању и изградњи, па је тако и окривљени Небојша Јањић извршио службену радњу коју не би
смео извршити, с обзиром да је потписао све напред наведене локацијске дозволе, због чега
обрађивач сведок Љиљана Марић није потписала предмете, као ни шеф одсека сведок Душанка
Дедић – Тодоровић.
На описани начин инвеститору „Нуба инвест“ ДОО Београд омогућено је стицање имовинске
користи у износу од 2.092.444,84 динара, а на штету ЈП “Железнице Србије“, ЈП “Електромрежа
Србије“, ЈП “Србијагас“, “Телеком Србија“ АД, већег броја јавно-комуналних предузећа са
територије Републике Србије, и буџета Републике Србије по основу необрачунатог и неплаћеног
ПДВ-а на услуге.
Такође се утврђује да је окривљени Небојша Јањић је у својству помоћника министра у
Министарству животне средине и просторног планирања Владе Републике Србије, овлашћен за
потписивање локацијских дозвола, по налогу министра окривљеног Оливера Дулића усмено
наредио обрађивачу предмета сведоку Љиљани Марић - саветнику Министра у Одељењу за
спровођење просторних и урбанистичких планова, Сектор за урбанизам и становање, да у периоду
од 16.10.2009. године до 28.04.2010. године, у поступцима обрађивања захтева за издавање
локацијских дозвола за потребе инвеститора „Нуба инвест“ ДОО Београд на деоницама: БатровциАеродром Београд локацијска дозвола бр. 350-01-01095/2009-07 од 16.10.2009. године, ХоргошБатајница локацијска дозвола бр. 350-01-01416/2009-07 од 05.02.2010.године, Ниш-Димитровград
локацијска дозвола бр. 350-01-00122/2010-07 од 17.03.2010.године,Бубањ поток-граница БЈР
Македонија локацијска дозвола бр. 350-01-00121/2010-07 од 12.03.2010.године, Београд-ПанчевоВршац-Ватин локацијска дозвола број 350-01-00124/2010-07 од 28.04.2010.године, прибави по
службеној дужности само услове ЈП “Путеви Србије“, а да не прибавља и услове надлежних
министарстава и републичких завода, јавно-комуналних предузећа локалних самоуправа-општина и
градова преко чије територије прелази траса оптичког кабла, као ни услове јавних предузећа
Железница Србије, ЈВП ''Србијаводе'', ''Србијагас'', ''Телеком'', ЕПС, ЕМС и други (сходно члану 55.
Закона о планирању и изградњи), чиме је извршио службену радњу коју не би смео извршити, с
обзиром да је потписао све напред наведене локацијске дозволе, због чега обрађивач сведок
Љиљана Марић није потписала предмете, као ни шеф одсека сведок Душанка Дедић-Тодоровић, па
је тако инвеститору „Нуба инвест“ ДОО Београд омогућено стицање противправне имовинске
користи у износу од 2.092.444,84 динара ,а на штету ЈП “Железнице Србије“, ЈП “Електромрежа
Србије“, ЈП “Србијагас“, “Телеком Србија“ АД, већег броја јавно-комуналних предузећа са
територије Републике Србије и буџета Републике Србије по основу необрачунатог и неплаћеног
ПДВ-а на услуге.
Исказима сведока утврђује се и поступање окр. Зорана Дробњака, у напред наведеном
својству, на састанцима одржаним септембра месеца 2009. године, у Министарству животне
средине и просторног планирања са окривљенима Оливером Дулићем и Небојшом Јањићем, а у
присуству Радована Грбовића, заступника инвеститора „Нуба Инвест“ Д.о.о. Београд, поводом
одбијања директора Сектора за одржавање државних путева I и II реда у ЈП „Путеви Србије“ да
изда саобраћајно-техничке услове за изградњу инфраструктурне мреже – постављање оптичких
каблова на путном земљишту на траси пута Батровци – Аеродром Београд којим управља ЈП
„Путеви Србије“ због тога што у списима предмета недостају копије планова парцела, изводи из
земљишних књига, поседовни листови, изводи из катастра непокретности, мишљења стручних
служби и надзорног органа ЈП „Путеви Србије“, геодетски снимци попречних профила пута, на
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захтев окр. Оливера Дулића прихватио и издао саобраћајно-техничке услове иако је од стране
директора Сектора Дарка Пешића усмено упозорен да нису испуњени прописани услови за њихово
издавање, наложио обрађивачу предмета Данијели Гојић да сачини нацрт саобраћајно-техничких
услова, што је она и учинила, а окр. Дробњак дана 18.09.2009. године донео и својим потписом
оверио решење број 344-3021/09-3 и издао саобраћајно-техничке услове, који су потом коришћени у
поступку издавања локацијске дозволе у Министарству животне средине и просторног планирања,
а у наставку поступка, поводом захтева истог инвеститора за издавање коначне сагласности
неопходне за израду главног пројекта и издавање грађевинске дозволе за изградњу поменутог
инфраструктурног објекта, након одбијања Сектора за одржавање државних путева I и II реда у ЈП
„Путеви Србије“ да такву сагласност – решење издају, јер инсталација оптичких каблова није
постављена на целој траси на потребној удаљености у складу са раније издатим саобраћајнотехничким условима ЈП „Путеви Србије“, у идејном пројекту недостају услови дргих надлежних
јавних предузећа и изводи из земљишних књига, поседовни листови, изводи из катастра
непокретности за катастарске парцеле преко којих се планира постављање инсталације, па је окр.
Зоран Дробњак, након пријема дописа од окр. Оливера Дулића број Службено/2009 од 13.11.2009.
године, који није заведен у електронској књизи улазне поште у ЈП „Путеви Србије“, а насловљено
је „на руке Зорана Дробњака“, у чијем прилогу му је доставио мишљење министарства број 350-0101095/2009-07 сачињено од стране Радована Грбовића и окр. Небојше Јањића, у коме се наводи да
није неопходно прибављање доказа о власништву на парцелама на којима се постављају оптички
каблови, и поред претходно изнетог упозорења од стране запослених у ЈП „Путевима Србије“,
Данијели Гојић, обрађивачу предмета, наложио да се сачини нацрт решења број 344-4907/09-6 од
25.11.2009. године, својеручно потписао и тако дао сагласност за постављање оптичког кабла на
деоници Батровци – Аеродром Београд, и тиме омогућио да окр. Оливер Дулић изда грађевинску
дозволу број 03-1631209-07 од 01.12.2009. године за постављање оптичког кабла на напред
наведеној деоници државног пута,
Окр.Зоран Дробњак користећи своја службена овлашћења наложио је стручним
службама ЈП „Путеви Србије“, Сектору за одржавање јавних путева I и II реда да за све напред
поменуте инвеститоре приликом подношења захтева за издавање урбанистичко-техничких услова и
коначне сагласности за постављање линијског инфраструктурног објекта на поменутим локацијама
не захтевају достављање копије плана, изводе из земљишних књига и поседовне листове за
катастарске парцеле на којима се планира постављање оптичких каблова,
У својој одбрани окривљени Оливер Дулић у битном наводи да је у току 2009.године и
2010.године у више наврата у својству министра вршио службене радње за инвеститора „Нуба
инвест“ДОО из Београда ради постављања инфраструктурног објекта оптичких каблова, да је
окривљеном Небојши Јањићу свом помоћнику овлашћеном за потписивање локацијских дозвола
налагао да се приликом обрађивања и издавања локацијских дозвола за наведеног инвеститора а
ради изградње оптичке мреже на државним путевима првог и другог реда не траже и не прибављају
услови Јавно комуналних предузећа локалних самоуправа то јест општина и градова преко чије
територије прелази траса оптичког кабла, као ни услове Јавних предузећа Железнице Србије, ЈВП
Србијаводе, Србијагас, Телеком, ЕПС,ЕМС и већи број локалних, јавно комуналних предузећа на
територији Републике Србије. Наводи да је његово поступање било мотивисано жељом да се
избегну компликоване бирократске процедуре а ради што бржег и ефикаснијег поступања самог
Министарства. Посебно истиче да је његово службено поступање било мотивисано жељом да
омогући инвестиционо улагање које се мерило милионима евра те да је неведена инвестиција била
у интересу грађана Републике Србије па и министарства на чијем се челу налази. У свом раду
сарађивао је и давао усмене налоге за поступање својим помоћницима а да са другим стручним
особљем Министарства није комуницирао. Тако је навео да је са окривљеним Небојшом Јањићем
сарађивао и да је наложио да се приликом издавања наведених локацијских дозвола неприбављају
услови свих предузећа већ је то само „Путеви Србије“. Даље у својој одбрани потврдио је да је као
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министар обавио више разговора и састанака са окривљеним Зораном Дробњаком и да је упутио
дописе којима тражи издавање саобраћајно техничких услова за деоницу Батровци-Аеродром
Београд иако нису били испуњени сви услови које је Јавно предузеће путева захтевало од
инвеститора „Нуба инвест“ ДОО. Власника и директора „Нуба инвест“ ДОО Растка Томашича у
службеним просторијама министарства примио је неколико пута у вези изградње оптичких каблова,
као и да је истог неколико пута посетио у Словенији ради заједничког дружења и одмора.
Приликом заједничких сусрета није разговарао о пословима везаних за постављање оптичких
каблова на територији Р.Србије од предузећа „Нуба инвест“ДОО .
Окривљени Небојша Јањић у својој одбрани наводи да је више пута поступао по усменим
налозима окривљеног Оливера Дулића, да је његове усмене налоге преносио стручним службама
Министарства које су поступале у поступку издавања услова то јест локацијских дозвола и вршио
техничку обраду предмета за инвеститора „Нуба инвест“ ДОО и друге инвеститоре. Своје
поступање сматра законитим и сагласно Закону о планирању и изградњи а неприбављања свих
услова објашњава жељом да се избегне компликована бирократска процедура која је била присутна
у раду Министарства. Сматра да је његово поступање било у складу са одредбама Закона о
просторном планирању и да није било супротно службеном интересу.
Окривљени Зоран Дробњак приликом давања изјаве овлашћеним службеним лицима МУП
РС УКП наводи да је више пута присуствовао службеним састанцима у Министарству животне
средине и просторног планирања, да је на тим састанцима разговарао са окривљеним Оливером
Дулићем на околности како да се убрза процедура издавања улова од стране ЈП „Путеви Србије“.
Такође признаје да је наведене услове и коначну сагласност са инвеститорима „Нуба инвест“ДОО
лично потписао са разлозима јер сведок Дарко Пешић иначе директор сектора за одржавање
државних путева првог и другог реда није хтео да изда предметне услове због бројних недостатака
у поднетој документацији од стране „Нуба инвест“ ДОО. Сматра да је његово поступање било
сагласно овлашћењима са Законом о јавним путевима и да је наведене сагласности потписао након
извештаја надлежних служби свог предузећа да наведени инвеститор испуњава законом прописане
услове.
Окривљени Зоран Дробњак је у својој одбрани од 26.12.2013. године навео да остаје при
изјави коју је дао у МУП РС УКП те да Закон о путевима дозвољава да се да сагласност о
испуњености техничких услова, да су ЈП Путеви дужни да издају ту сагласност у року од 8 дана, да
је у конкретном случају колегиница Данијела Гојић написала те услове, али није хтела да потпише
јер није смела од Дарка Пешића, да је рекла да је све написано како треба и да је само он потписао,
када је Дарко отишао у пензију дошао је Зоран Стојисављевић који је потписивао сагласност о
испуњености услова, да је циљ давање тих сагласности су финансијска средства за предузеће, да би
волео да се појави још неки такав инвеститор, да је Дарко Пешић пријављивао и раније директоре
„Путева Србије“ и да не говори истину, да су долазили представници предузећа „Нуба“, да се не
сећа дописа министра Дулића од 13.11.2009. године који је потписан од стране Небојше Јањића.
У својој одбрани сви окривљени сагласно у битном признају објективне елементе радње
кривичног дела при чему не признају субјективне елементе радње извршења то јест да су своја
службена овлашћења користили у намери да инвеститору „Нуба инвест“ ДОО и другим
инвеститорима прибаве противправну имовинску корист, и омогуће повлашћен положај у односу
на остале инвеститоре а све ради стицања превласти на тржишту телекомуникација за инвеститора
„Нуба инвест“ ДОО Београд.
Сагласном оценом одбране окривљених, исказа саслушаних сведока и документације о
поступку издавања дозвола и сагласности инвеститору „Нуба инвест“ ДОО и другим
инвеститорима неоспорно се утврђују објективни елементи радње кривичног дела Злоупотребе
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службеног положаја, из којих се недвосмислено изводи закључак о постојању и субјектиних
елемената кривичног дела ради прибављања имовинске користи за правно лице а супротно јавном
интересу.
Правно ценећи утврђено чињенично стање сматрам да се у радњама окривљених стичу сви
битни елементи бића продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359
став 3 и вези става 1 у вези члана 33 и 61 Кривичног Законика, јер су као службена лица
искоришћавањем свог службеног положаја прибавили другом правном лицу имовинску корист у
виду извегавање плаћања прописаних накнада јавним предузећима и локалним јавно комуналним
предузећима, у износу од најмање 8.092.444,84 динара, и корист у виду омогућавања повлашћеног
положаја у односу на друге инвеститоре ради стицања превласти на тржишту телекомуникација за
правно лице „Нуба инвест“ДОО и омогућили другим инвеститорима „Теленор“ Д.о.о., „СББ“
Д.о.о., да противно законским условима без потребних законом прописаних услова и плаћања
накнада ЈКП добију локацијске дозволе, услове и сагласност ЈП „Путеви Србије“ и грађевинске
дозволе за наведене деонице и створили услове за постављање оптичких каблова на поменутим
релацијама а како висина прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара то се ради о
квалификованом облику радње извршења кривичног дела из диспозитива оптужнице. Окривљени
су заједно поступали и вршили радњу кривичног дела у истој намери па се њихова заједничка
радња оцењује као саизвршилаштво сходно одредби члана 33 Кривичног Законика.
Предлажем да се након одржаног главног, јавног претреса и извођења свих
предложених доказа окривљени огласе кривим због продуженог кривичног дела злоупотреба
службеног положаја из члана 359 став 3 у става 1 КЗ вези члана 33 и 61 Кривичног законика, казне
по закону и обавежу на плаћање трошкова кривичног поступка.

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА
ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
Миленко Мандић
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