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Кула

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске
управе Кула, поступајући по захтеву Телеком Србија а.д. Београд Улица Таковска број 2 за
издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи привода оптичког кабла на
основу члана 8ђ, 134 став 2 и 145 став 1 Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.
72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС,
132/2014 и 145/2014), члана 29 став 5 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/15 и 96/2016), члана 17 Одлуке о општинској
управи («Сл. лист општине Кула», бр. 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/15, 34/2016 и
2/2017), доноси

ЗАКЉУЧАК

Одбацује се захтев, Телеком Србија а.д. Београд Улица Таковска број 2 за издавање
решења којим се одобрава извођење радова на изградњи привода оптичког кабла на к.п. бр.
5906/2, 9893/1, 9893/2, 9892 и 6655 к.о. Кула због неиспуњености формалних услова за
поступање.
Образложење
Дана 25.10.2017 инвеститор Телеком Србија а.д. Београд Улица Таковска број 2 поднео је
преко овлашћеног пуномоћника захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова
на изградњи привода оптичког кабла на к.п. бр. 5906/2, 9893/1, 9893/2, 9892 и 6655 к.о. Кула.
Уз захтев је достављена пројектно-техничка документација, доказ о уплати републичке
таксе и накнаде за ЦИС, овлашћење за подношење захтева, Извод из листа непокретности број
860, 9049, 9645 к.о. Кула, решење овог одељења којим се установљава право службености за
катастарске парцеле у јавној својини општине Кула.
У складу са одредбом члана 29 став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, ово одељење је утврдило да је надлежно за поступање по
захтеву, да подносилац захтева може бити подносилац захтева, да захтев не садржи све
прописане податке, да нијe приложена сва документација прописана Законом.
Поступајући по захтеву утврђено је :
Инвеститор је доставио пројекат на чијој насловној страни је наведено Пројекат
телекомуникационих и сигналних инсталација "Идејно решење за изградњу привода оптичког
кабла за базну станицу СОУ 67 Кула МУП Штолц". У Главној свесци у тачки 04 је наведено "Изјава
главног пројектанта идејног решења". У главној свесци и у пројекту у Техничком опису
предвиђеног стања наводи се идејно решење уместо идејни пројекат. Из наслова и даљег текста
пројектно-техничке документације мора бити јасно о којој врсти техничке документације је реч у

конкретном захтеву. Одредба члана 145 став 2 Закона о планирању и изградњи је предвидела да
се решења о одобрењу за извођење радова издаје инвеститору који између осталог достави
идејни пројекат, а садржај у њему у свему мора одговарати садржини идејног пројекта.
Топографски снимак овлашћене геодетске организације није саставни део пројектне
документације. Одредбом члана 47 став 3 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, предвиђено је да геодетску подлогу чини топографски снимак
предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од
стране геодетске организације са одговарајућом лиценцом.
Како нису испуњени формални услови за даље поступање одлучено 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 његовог
објављивања на интернет страници надлежног органа, не доставља документацију коју је поднео
уз захтев који је одбачен нити поново плаћа административну таксу.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор
Општинском већу општине Кула у року од 3 дана од дана достављања. Приговор се изјављује
преко овог органа таксиран са 460,00 динара локалне административне таксе.
Oбрадила Александра Чизмар

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда дипл.инж.грађ.
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