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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. 015-112-100/2021-1 од 08. 07. 2021. 
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 измену локацијских услова 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 17.05.2022. године, преко ЦИС-а, овом Одељењу захтев
евидентиран под ROP-KUL-3485-LOCA-4/2022, заведен 18.05.2022. под бројем 05-353-93/2022, за
измену 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, Идејно
решење - главна свеска и пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, преглед парцела
главне мреже, прикључака и укупна дужина  у pdf формату, графички прилози у dwg формату,
захтев за добијање службености пролаза АПВ-а, Обавештење АПВ-а, Решење о службености
пролаза Општине Кула 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:

У идејном решењу, у 0.главној свесци и 5.пројекту телекомуникационих и сигналних
инсталација су наведене парцеле к.п. 5887/5, 2820/1, 2801/2, 2813, 2801/4, 2854/1 к.о.
Кула преко којих, према графичким прилозима, не прелази предметна телекомуникациона
инфраструктура. Док са друге стране к.п. 2817/3 к.о. Кула преко које телекомуникациона
инфраструктура прелази, није наведена.
У прилогу Преглед дужина траса главне мреже у Кули (црвена боја), фале парцеле к.п.
1513/2 и 1389/1  к.о. Кула.
У прилогу Преглед дужина траса за нове прикључке у Кули (зелена боја) фали дужина трасе
за Лењинову 18, која прелази преко к.п. 5909 и 2840/1 к.о. Кула. У овом прилогу наведена
је дужина трасе за Маршала Тита 266а, која прелази преко к.п. 1513/2 и 1389/1 к.о. Кула,
која припада траси главне мреже у чијој табели треба и да се налази. Исто тако у овом
прилогу су наведене дужине трасе за Јосипа крамера 11 и 5, које прелазе преко к.п. 5912
к.о. Кула, док у графичком прилогу нема прикључака за ове две адресе. Поред тога
наведена је дужина трасе за Јосипа крамера 1 и наведена је дужина коју она прелази преко
к.п. 5912 к.о. Кула, али није наведена дужина преко к.п. 5914 к.о. Кула, преко ког такође
прелази.
Према графичком прилогу, једина промена која се уочава је укидање трасе прикључака на
к.п. 1511/1 к.о. Кула у укупној дужини од 30m. Међутим, увидом у табеле са прегледом
дужине траса, поред горе наведених недостатака, уочене су и промене у дужинама трасе
главне мреже на к.п. 5909 к.о. Кула (Лењинова улица - сада је та дужина 323m, а била је
288m) и на к.п. 5912 к.о. Кула (Улица Јосипа Крамера - сада је та дужина 183m, а била је
240m), у односу на претходно идејно решење у односу на које су издати локацијски услови



ROP-KUL-3485-LOC-3/2021 од 15.06.2021.године, а које се не виде на графичким прилозима
у предметном идејном решењу.

Потребно је навести у идејном решењу шта се у пројекту мења и које су
конкретно промене направљене, за које се исходује измена локацијских
услова. Јасно објаснити у тексту и представити у графици шта је другачије у
односу на претходно идејно решење у односу на које су издати локацијски
услови ROP-KUL-3485-LOC-3/2021 од 15.06.2021.године.

У идејном решењу приложити и нумеричке показатеље из којих ће јасно
моћи да се има увид у настале промене и разлике у дужинама.

 

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 измену 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

                                                                          Зорица Драгић, дипл. инг. грађ.


