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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 из Ужица, 
улица Југ Богданова 1, матични број 17162543, за издавање локацијских услова за 
изградњу приступне мреже Пожега кабл Хо 7 извод 7-33А, категорије Г, 
класификациони број 222431, на катастарској парцели бр.367/1 КО Пожега, на основу 
члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015) и члана 58. Закона о општем управном поступку („Сл. 
лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и („Сл.лист РС“, бр.30/2010),  доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Предузећа за телекомуникације „Телеком 
Србија“ ад Београд из Ужица, улица Југ Богданова 1, матични број 17162543, за 
издавање локацијских услова за изградњу приступне мреже Пожега кабл Хо 7 извод 7-
33А, категорије Г, класификациони број 222431, на катастарској парцели бр.367/1 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 из Ужица, улица 
Југ Богданова 1, матични број 17162543, поднело је захтев за издавање локацијских 
услова за изградњу приступне мреже Пожега кабл Хо 7 извод 7-33А, категорије Г, 
класификациони број 222431, на катастарској парцели бр.367/1 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 05.05.2017.године у 15:23 и заведен је под 
бројем ROP-POZ-12178-LOC-1/2017. Предмет је заведен  у Општинској управи Пожега 
- Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 08.05.2017. године под бројем 350-119/2017. 
 Уз захтев за издавање локацијских услова за изградњу приступне мреже Пожега 
кабл Хо 7 извод 7-33А достављено је идејно решење у pdf формату. 
 По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за 
даље поступање по поднетом захтеву. 

Приликом ове провере, утврђено је да уз захтев нису приложени докази о 
уплати прописаних такси и да идејно решење није потпуно – не садржи графичку 
документацију у складу са чланом 40 став 2 Правилника о садржини, начину и 
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објекта (Сл.гл. РС бр.23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016).  

Ако инвеститор одлучи да накнадно поднесе усаглашени захтев, потребно је да 
достави доказе о уплати прописаних такси и да достави допуњено идејно решење у 
складу са горе наведеним правилником. 

Усаглашен захтев се може поднети у року од десет дана од пријема овог 
закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници 
надлежног органа, уз који се не доставља документација поднета уз овај захтев, нити 
се поново плаћа административна такса и накнада. Напомињемо да је при подношењу 



усаглашеног захтева број овог предмета (ROP-POZ-12178-LOC-1/2017) потребно 
навести у рубрици „претходни предмет у систему е-дозвола (ако постоји)“. 

 

Овај орган налази да нису испуњени формални услови за даље поступање по 
поднетом захтеву, па је донет закључак као у диспозитиву. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року 

од 3 дана од дана пријема истог поднети приговор Општинском већу општине Пожега 
преко Општинске управе Пожега – Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине. 

  
 
Обрадила: Мирјана Вајовић, дпп 
                                     Н а ч е л н и к, 
               Нада Красић, д.п.п.
        

 
 
 
 
 
 

  
 


