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Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
Општинске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора ''Телеком Србија'' а.д.
Београд, Извршна јединица Сомбор из Сомбора, ул. Венац војводе Степе Степановића
бр.32, ПИБ 100002887, на основу члана 8ђ и 134 став 2 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 25 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 210 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 ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Извршна
јединица Сомбор из Сомбора, ул. Венац војводе Степе Степановића бр.32, за измену
решења о грађевинској дозволи број: 05-351-177/2014 од 06.02.2014. године којим је
одобрена изградња - постављање инфраструктурних објеката: оптичког кабла за
повезивање ИПАН-ЈНА на к.п. 5856/1 и МИНИ ИПАН-Новака Пејчића на к.п. 5844 и за
изградњу бетонских постоља за њихово постављање - монтирање у уличном коридору
на парцелама к.п. 5848/1, 5856/1, 5846/1 и 5844 к.о. Кула, због неиспуњености
формалних услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
Инвеститор, ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Извршна јединица Сомбор из
Сомбора, ул. Венац војводе Степе Степановића бр.32, поднео је дана 08.09.2016.
године захтев за измену решења о грађевинској доволи за објекат описан у
диспозитиву.
Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-22964-CPА-1/2016 и у
општинској управи Кула под заводним бројем 05-351-219/2016.
Уз захтев инвеститор је доставио:
- Решење о грађевинској дозволи број: 05-351-177/2014 од 06.02.2014. године;
- Главни пројекат за измену грађевинске дозволе број: R2-36/13 од августа 2016.
године, урађен од стране ''Телеком Србија'' а.д. Београд;
- Услове за укрштање и паралелно вођење број: 8А 1.1.0.-Д 07.08.-104263/3-2016 од
20.04.2016. године, издате од стране ЕПС Дистрибуција, Огранак ЕД Сомбор;
- Допуну сагласности на пројектну документацију број: 50-57 од 15.04.2016. године,
издату од стране ЈП ''Србијагас'' Нови Сад;

-

Допуну услова и сагласности број: 01/02-1075/2 од 04.08.2016. године, издату од
стране ЈКП ''Комуналац'' Кула;
Елаборат геодетских радова број: 956-03-17/2016 (Геос 175/2016) од 03.09.2016.
године, урађен од старане ''Геос'' из Сомбора;
Елаборат геодетских радова број: 956-03-16/2016 (Геос 176/2016) од 02.09.2016.
године, урађен од старане ''Геос'' из Сомбора;
Пуномоћ за заступање,
Доказ о уплати републичке администативне таксе и накнаде за ЦИС.

У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово Одељење
је утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да подносилац захтева може бити
подносилац захтева, да захтев садржи све прописане податке, да уз захтев није
приложена сва потребна документација прописана законом, да је приложен доказ о
уплати прописане таксе и накнаде за ЦИС.
Поступајући по захтеву утврђено је:
• Достављени услови и сагласност од ЈКП ''Комуналац'' Кула нису у складу са
предметним захтевом, тјс. катастарске парцеле трасе и места постављања ИПАН и
МИНИ ИПАН наведене у условима нису усклађене са захтевом.
На основу наведеног решено 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 објављивања на интернет страници надлежног органа, не доставља документацију коју је поднео уз захтев који је одбачен нити поново плаћа админустративну
таксу.
Административна такса за овај закључак наплаћена је у износу од 3732,38
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 5.000,00 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.

