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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 09.03. 2021. године, преко ЦИС-а, овом Одељењу 
захтев евидентиран под ROP-KUL-3485-LOCH-2/2021, заведен 10.03.2021. под бројем 05-353-
74/2021, 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. 

Како се локацијски услови нису могли издати увидом у плански документ, односно 
сепарат, прибављени су услови за пројектовање и прикључење од следећих имаоца јавних 
овлашћења: ЈП "Србијагас" Нови Сад; ЈКП "Комуналац" Кула; ЕПС Дистрибуција, Огранак 
Електродистрибуција Сомбор; ЈП "Путеви Србије"; Министарство одбране Сектор за материјалне 
ресурсе Управа за инфраструктуру; Телеком Србија. 

Одредбом члана 12 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 ако ималац јавних овлашћења 
достави надлежном органу допис да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због 
недостатка у садржини Идејног решења.  

 



Обавештењем АХ1048 од 09.04.2021. године, издатим од јп Путеви Србије утврђени су 
недостатци, због којих не могу да се издају услови за пројектовање и они гласе: „Идејно решење 
за постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу државног пута I и/или II 
реда мора да садржи и следеће податке и прилоге: 
 Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом законском 
регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима (Уредба о 
категоризацији 
државних путева („Службени гласник РС”, број 105/13 и 119/13)), са приказом трасе инсталација. 
Попречне профиле пута са свим елементима пута и границама парцела на којима се пут налази 
(пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге, која не мора да буде оверена од стране 
органе надлежног за послове државног премера и катастра) са дефинисаним положајем 
планираних 
инсталација и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све 
неопходне 
техничке детаље полагања (пречник инсталације, пложај и висина стуба и др.); 
 Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са 
приказаним државним путевима. 
Напомена: Потребно је обележити државне путеве у складу са Уредбом о категоризацији државних 
путева (“Сл. Гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и и 93/15). Стационаже државног пута на местима 
планираних инсталација утврдити директним мерењем на терену у односу на познате стационаже 
чворних тачака (координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“.“ 

На основу напред наведеног, ово Одељење је утврдило да Идејно решење не садржи 
податке потребне за издавање локацијских услова у смислу члана 8 и 12 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службeни глaсник РС", број 68/2019) за 
проширење телекомуникационе инфраструктуре Кула-одручје ГПОН Кула Центар 

 

. 
 
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. 
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