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К у л а 
 
 

Одељењe за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула, 
поступајући по захтеву инвеститора, «Телеком Србија» а.д. Београд, Улица таковска број 2, на 
основу члана 158 Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014 и 145/2014), члана 44 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС», 
бр. 113/2015, 96/2016), члана 17 Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине Кула», бр. 
16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/15, 34/2016 и 2/2017) доноси 
  

З А К Љ У Ч А К  
 

Одбацује се захтев «Телеком Србија» а.д. Београд, Улица таковска број 2, за издавање 
решења о употребној дозволи за ТТ кабл и мини ипан «Зеленгора» на к.п. бр. 9355/1, 9366 и 9692 
к.о. Црвенка (проширење телекомуникационе мреже Црвенка-подручје МИНИ ИПАН «Зеленгора») 
због неиспуњености формалних услова за поступање. 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Инвеститор «Телеком Србија» а.д. Београд, Улица таковска број 2, поднео је преко 

овлашћеног пуномоћника дана 15.06.2017 године захтев за издавање решења којим се одобрава 
употреба објекaта описаних у диспозитиву. 

 
 Уз захтев инвеститори су доставили следећу документацију: 
 

 Решење о извођењу радова број 05-351-265/2014 од 22.10. 2014 године, 
 Доказ о пријави почетка извођења радова, 
 Елаборат геодетских радова за објекат-мини ипан и Елаборат геодетских радова за 

инсталације урађен од стране ортачког друштва Геос  Сомбор, 
 Извештај Комисије са записником о техничком прегледу и предлогом комисије, 
 Изјаве инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање 

једнако пројектованом, 
 Потврду РГЗ СКН Кула о извршеном геодетском снимку објекта и вода, 
 Овлашћење за подношење захтева кроз ЦИС, 
 Доказ о уплати административне таксе и накнаде за Централну евиденцију обједињених 

процедура 
 

Поступајући по захтеву инвеститора, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове општине Кула, у поступку који претходи издавању употребне дозволе утврдило је да 
елаборатом геодетских радова није обухваћена к.п. бр. 9366 к.о. Црвенка.  

У Извештају и записнику комисије наведено да је објекат изведен у складу са решењем о 
извођењу радова број 05-351-265/2014 од 22.10. 2014 године, да објекат обухвата проширење 
телекомуникационе мреже Црвенка-подручје МИНИ ИПАН «Зеленгора» на к.п. бр. 9355/1,9366 и 



9692 к.о. Црвенка. Решењем о извођењу радова број 05-351-265/2014 од 22.10. 2014 године, 
одобрено је извођење радова    на  постављању ТТ кабла и МИНИ ИПАНА-а «Зеленгора» на к.п. бр. 
9355/1, 9366 и 9692 к.о. Црвенка (проширење телекомуникационе мреже Црвенка-подручје МИНИ 
ИПАН «Зеленгора»). 

Уз захтев је достављен елаборат геодетских радова за објекат-мини ипан, елаборат геодетских 
радова за инсталације и потврда РГЗ СКН Кула о извршеном геодетском снимку објекта и вода. У 
потврди РГЗ СКН Кула број 956-03-2/2015 од 29.03.2017 се потврђује да је извршено снимање вода 
који се налази на к.п. бр. 9355/1 и 9692 к.о. Црвнека, а у потврди РГЗ СКН Кула број 956-03-13/2016 
од 26.01.2017 да је извршено снимање бетонског постоља на к.п. бр. 9355/1 к.о. Црвенка. У 
записнику о озвршеном увиђају који је саставни део елабората геодетских радова је наведено да је 
извршено снимање вода на к.п. бр. 9355/1 и 9692 к.о. Црвнека, односно објекта на к.п. бр. 9355/1 
к.о. Црвенка   

Одредбом члана 158 став 2 Закона о планирању и изградњи предвиђено је да се уз захтев за 
издавање употребне дозволе прилаже и елаборат геодетских радова.  

Kако елаборат геодетских радова није обухватио и к.п. бр. 9366 к.о. Црвенка, а комисија је 
записнички констатовала да је објекат изграђен и на овој катастарској парцели одлучено је као у 
диспозитиву. 

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев у року од 
десет дана од дана пријема закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања 
на интернет страници надлежног органа, не доставља документацију коју је поднео уз захтев који је 
одбачен нити поново плаћа административну таксу. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор 
Општинском већу општине Кула у року од 3 дана од дана достављања. Приговор се изјављује  преко 
овог органа таксиран са 440,00 динара локалне административне таксе. 
 
Обрадила, Александра Чизмар  
 
 
                                                                                                            за  РУКОВОДИОЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                                           Славка Кочонда дипл.инж.грађ. 
 
 
Доставити:                 

 Инвеститору, 
 А р х и в и 
 Објавити путем интернета 

 
 
 
 
 
 
 
 


