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К у л а  
 
 
 
               Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
Општинске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора ''Serbia Broadband – 
Srpske kablovske mreže'' д.о.о. из Београда, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, ПИБ 
101038731, на основу члана 8ђ Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 
132/2014 и 145/2014), члана 29 став 5 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/2015), члана 17 Одлуке о 
општинској управи («Сл. лист општине Кула», бр. 12/2013-пречишћен текст), члана 211 
став 1 Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/2001 и «Сл. 
гласник РС», бр. 30/2010 и 18/2016) и Овлашћења начелника општинске управе Кула 
бр. 015-112-115/2015 од 18.09.2015. године доноси 
 
 

ЗАКЉУЧАК  

 
              Одбацује се захтев инвеститора ''Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže'' 
д.о.о. из Београда, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, за издавање решења о 
одобрењу за извођење локалних подземних водова електронских комуникација, за 
кабловску телевизију у улици Јосипа Крамера у Кули на парцелама к.п. 5912, 5914 и 
4226 к.о. Кула због неиспуњености формалних услова за даље поступање по захтеву 
јер усаглашен захтев није поднет у законом прописаном року.  
     
 

О б р а з л о ж е њ е  

                                                                           
               Инвеститор, ''Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže'' д.о.о. из Београда, 
поднео је захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова на основу 
усаглашеног захтева на изградњи објекта описаног у диспозитиву овог решења.  
               Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-17001-ISAWHA-2/2016 дана 
04.09.2016. године и у општинској управи Кула под заводним бројем 05-351-206/2016 од 
05.09.2016. године. 
               Рок за подношење усаглашеног захтева је у року од 10 дана од пријема 
закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страни 

надлежног органа. Инвеститор је претходно поднео захтев број: ROP-KUL-17001-
ISAW-1/2016, заводни број: 05-351-148/2016, који је ово Одељење одбацило закључком 
20. јула 2016. године, а закључак је истог дана и објавњен на интернет страни 
надлежног органа. Захтев је одбачен јер уз захтев није приложена сва потребна 
документација прописана законом, а део приложене документације није садржао све 
прописане податке и овере. 
             У складу са одредбом члана 29 став 1 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем, поступајући по усаглашеном захтеву ово 
одељење је утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да је подносилац 
захтева  лице које може бити инвеститор те врсте радова у складу са Законом, али да  
је захтев поднет по истеку законског рока за подношење усаглашеног захтева. 



 
            Како нису испуњени формални услови за даље поступање одлучено је као у  
диспозитиву. 
             Подносилац захтева је искористио  право на подношење усаглашеног захтева. 
С обзиром да је подносилац захтева искористио право на подношење усаглашеног 
захтева, нема право да поново подноси усаглашени захтев, већ мора да поднесе нови 
захтев у прописаној форми уз који прилаже сву прописану документацију и доказе о 
уплати такси и накнада, као и доказ о уплати права службености. 
            Административна такса за ово решење наплаћена је у износу од 1070,00 динара 
у складу са Законом о републичким административним таксама («Сл. гласник РС», бр. 
43/2003...45/2015).  

Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура, за подношење 
захтева наплаћена је у износу од 2.000,00 динара. 
 

            УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити 
приговор у року од три дана од дана пријема Општинском већу општине Кула. 
Приговор се изјављује непосредно или путем овог органа таксиран са 440,00 динара 
републичке административне таксе. 
 
       Oбрадила,  Лидија Иван  дипл.инж.грађ.  
 
                                                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

                                                                                              Славка Кочонда  дипл.инж.грађ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Доставити:                                      

1. Инвеститору,                      
2. Грађевинској инспекцији, 
3. Објављивање у електронском облику путем интернета и 
4. Архиви.            


