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OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ  
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Заводни број: 05-353-39/2021 
Дана 25.02.2021. године 
Кула 

 
 
Oдeљeњe зa урбанизам, кoмунaлно - стамбене и имовинско - правне послове oпштинске 

управе Кулa, поступајући по зaхтeву Предузећа за телекомуникације Телеком Србија АД Београд 
из Сомбора, Улица Венац војводе Степе Степановића бр.32, поднетог преко пуномоћника 
Ковачевић Срђана из Сомбора, Улица Сувајска бр.8а, на основу члaна 53a став 5 Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009 и 81/2009-исправка, 64/10 УС, 24/11, 
121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014, 145/2014, 83/2019, 31/2019, 37/2019 и 
9/2020), члана 8 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
("Службeни глaсник РС", број 68/2019), члана 17 Одлуке о општинској управи ("Сл. лист општине 
Кула", број 20/2019) и овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-104/2020-4 од 
08.02.2020.  године доноси: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Одбацује се захтев Предузећа за телекомуникације Телеком Србија АД Београд из 

Сомбора, Улица Венац војводе Степе Степановића бр.32, за проширење телекомуникационе 
инфраструктуре Кула-одручје ГПОН Кула Центар, јер идејно решење не садржи податке потребне 
за издавање локацијских услова. 

 
Образложење 

 
Инвеститор Предузеће за телекомуникације Телеком Србија АД Београд из Сомбора, 

Улица Венац војводе Степе Степановића бр.32, преко пуномоћника Ковачевић Срђана из 
Сомбора, Улица Сувајска бр.8а, поднео је дана 10.02. 2021. године, преко ЦИС-а, овом Одељењу 
захтев евидентиран под ROP-KUL-3485-LOC-1/2021, заведен 11.02.2021. под бројем 05-353-
39/2021, за издавање локацијских услова за проширење телекомуникационе инфраструктуре 
Кула-одручје ГПОН Кула Центар. 

Уз захтев је достављена следећа документација: доказ о уплати републичке 
административне таксе, доказ о уплати накнаде за услуге централне евиденције обједињених 
процедура, доказ о уплати накнаде стварних трошкова за израду локацијских услова, Идејно 
решење - главна свеска и пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација у pdf формату, 
графички прилози у dwg формату и пуномоћ. 

У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово Одељење је утврдило 
да је надлежно за поступање по захтеву, да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све 
прописане податке, да је уз захтев приложено идејно решење и да је уз захтев приложен доказ о 
уплати прописане таксе и накнаде. 

Одредбом члана 8 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Службeни глaсник РС", број 68/2019) прописано је да надлежни орган 
захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком и када идејно решење не садржи 
податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно 
разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом 
члана 8ђ Закона. 

Поступајући по напред наведеним чланом Правилника, а на основу увида у поднети 
захтев и приложену документацију ово одељење је утврдило следеће недостатке: 

 Графичка документација није израђена на катастарско-топографској подлози (КТП). 
Сходно члану 22. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 
73/2019): техничка документација се израђује на основу геодетских и сеизмолошких 
подлога, геотехничког елабората, као и осталих подлога, односно елабората, зависно од 



врсте и класе објекта, посебности локације на којој се планира грађење објекта и од 
врсте техничке документације.  
Геодетске подлоге чине катастарско-топографски план и извод из катастра подземних 
инсталација.  
Сходно члану 40. став 4 истог Правилника: графички прилози идејног решења се израђују 
на геодетској подлози, за коју није неопходно прибавити оверу, а та подлога садржи 
топографски приказ терена, са минимумом података неопходних за утврђивање 
локацијских услова и уцртаним границама парцела. 

 С обзиром да графички прилози нису рађени на адекватним подлогама, тешко је утврдити 
следеће чињенице: 

o није јасно којој парцели припада бетонски стуб у улици Вељка Влаховића к.п. 
5908 к.о. Кула или к.п. 5787 к.о. Кула (ако се налази на к.п. 5787 к.о. Кула, 
парцелу је потребно навести у идејном решењу), 

o није јасно да ли инфраструктура улази на к.п. 2808/2 к.о. Кула или не, (ако улази 
на к.п. 2808/2 к.о. Кула, парцелу је потребно навести у идејном решењу), 

o није јасно да ли инфраструктура улази ка к.п. 2835 к.о. Кула или на к.п. 2836 к.о. 
Кула (парцелу у коју улази инфраструктура парцелу је потребно навести у идејном 
решењу), 

o није јасно да ли инфраструктура прелази преко к.п. 1514/1 и 1514/2 к.о. Кула или 
не (ако прелази преко к.п. 1514/1 и 1514/2 к.о. Кула, парцеле је потребно навести 
у идејном решењу), 

o није јсано да ли инфраструктура прелази преко к.п. 5900 к.о. Кула (Улица 
Максима Горког). Ова парцела је наведена у идејном решењу, као једна од 
парцела преко које прелази инфраструктура, међутим у цртежима је приказано да 
инфраструктура пролази поред ове парцеле, не и преко ње. 

 Идејно решење не садржи наведене остале парцеле преко којих прелази предметна 
инфраструктура. Изостављене су следеће парцеле: к.п. 1515/2, 2830/2, 2810/1, 2812/2, 
2817/3, 2801/5, 2854/5, 1499/11, 1499/12, 1499/13, 1499/14 к.о. Кула. 

 Инфраструктурна мрежа преко к.п. 2829 к.о. Кула може прелазити само преко дела 
парцеле који је планиран за јавне површине. 

 Фали нумеричка документација. Потребно је, између осталог, навести колико метара 
инфраструктура пролази кроз сваку улицу посебно. 

 Потрбно је дефинисати на шта се тачно односи предметно проширење мреже. На основу 
идејног решења, може се закључити да није у питању само проширење 
телекомуникационе мреже, већ да се обрађују и прикључци за поједине објекте. 
Прикључке је потребно дефинисати као такве и обрадити сваки појединачно. 
 
На основу напред наведеног, ово одељење је утврдило да идејно решење не садржи 

податке потребне за издавање локацијских услова у смислу члана 8 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 68/19), за 
издавање локацијских услова за проширење телекомуникационе инфраструктуре Кула-одручје 
ГПОН Кула Центар. 

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема Закључка а најкасније 30 дана од 
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашен захтев и 
отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен,  
нити поново плаћа административну таксу и накнаду стварних трошкова за израду локацијских 
услова. 

 Напомињемо да подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и 
поновног плаћања административне таксе, односно накнаде. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка подносилац захтева може 

изјавити приговор Општинском већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана 
достављања.  
 
Обрадила: Милана Бокић, мастер. инг. арх. 
Доставити: 
Подносиоцу захтева, преко пуномоћника, електронским путем 
Објављивање у електронском облику путем интернета 
Интернет страница општине Кула - www.kula.rs 
Архиви 
                                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                          Славка Кочонда, дипл. инг. грађ. 


