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П о ж е г а 
 

Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву 
инвеститора Предузећа за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“, АД. Београд, за 
издавање одобрења за извођење радова на изградњи приступне мреже Пожега кабл 
Но 7 извод 7-33А на кат. парцелама број 367/1, 367/2, 361/5 и 363/2 КО Пожега, на 
основу члана 29. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015 и 96/2016),  доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Предузећа за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ 
СРБИЈА“, АД. Београд , за издавање одобрења за извођење радова на изградњи 
приступне мреже Пожега кабл Но 7 извод 7-33А на кат. парцелама број 367/1, 367/2, 
361/5 и 363/2 КО Пожега, јер нису испуњени формални услови за даље поступање по 
захтеву. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“, АД. Београд,  поднело је 
захтев за извођење радова на изградњи приступне мреже Пожега кабл Но 7 извод 7-
33А на кат. парцелама број 367/1, 367/2, 361/5 и 363/2 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 04. 08. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-15681-ISAW-2/2017. Предмет је заведен  у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 04. 08. 2017. године под бројем 351-626/2017. 

Уз захтев за издавање одобрења  за извођење радова на изградњи приступне 
мреже Пожега кабл Но 7 извод 7-33А на кат. парцелама број 367/1, 367/2, 361/5 и 
363/2 КО Пожега достављена је следећа документација:  

- Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев, решење и 
накнаде за ЦЕОП, 

- копија плана кат. парцела у КО Пожега на којима се изводе радови, 
- Локацијске услове овог органа  03 број 350-152/17 ROP-POZ-15681-LOC-

1/2017 од 04. 07. 2017. године, 
- идејни пројекат урађен од Предузећа за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ 

СРБИЈА“, АД. Београд, 
 
  
 
 
 



 
 

Прегледом достављене документације уз захтев утврђено је да подносилац 
захтева није доставио доказ о решеним имовинско-правним односима са 
власницима, односно корисницима кат. парцела на којима се изводе предметни 
радови а то је писмена сагласност власника-корисника парцела што је предвиђено 
чланом 69. Закона о планирању и изградњи. 

По прибављању писмених сагласности власника-корисника земљишта, 
инвеститор у прописаном року може поднети усаглашени захтев за издавање 
одобрења за извођење радова. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 
три дана од дана достављања изјавити приговор Општинском већу Пожега. 
Приговор се подноси електронским путем преко централног информационог 
система.  
 
 
  

 
 Обрадио:                                                                                          НАЧЕЛНИК, 
 Р. Анђелић                                                                                     Нада Красић, д.п.п.      
 
 

 


