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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 усаглашеном  
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 усаглашен 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 усаглашен 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 23.05.2017.године у 17:01 и заведен је под 
бројем ROP-POZ-12178-LOCH-2/2017. Предмет је заведен у Општинској управи 
Пожега - Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине дана 24.05.2017. године под бројем 350-136/2017. 
 Уз усаглашен захтев за издавање локацијских услова за изградњу приступне 
мреже Пожега кабл Хо 7 извод 7-33А достављен је доказ о уплати административне 
таксе, доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције, идејно решењe у pdf 
формату - главна свеска и пројекат телекомуникација (текстуална и нумеричка 
документација), као и графичка документација у pdf формату (легенда, блок шема 
приступне мреже, веза листова и ситуациони план у размери 1:500). 
 По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за 
даље поступање по поднетом захтеву. 

Приликом ове провере, утврђено је да приложена графичка документација није 
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), тј. приложени ситуациони план није 
урађен на одговарајућој геодетској подлози, те се не може дефинисати преко којих 
катастарских парцела иде подземна траса тк кабла.  

Службеним увидом у катастарску подлогу у просторијама Републичког 
геодетског завода – Служби за катастар непокретности Пожега, утврђено је да се на 



предметној локацији налази више катастарских парцела, а не једна како је то у захтеву 
и пројекту наведено (кат. парц. бр.367/1 КО Пожега). Из тог разлога је, лицу које је 
испред инвеститора оверило захтев, 24.05.2017.године телефонским путем указано на 
недостатак у графичком прилогу, са предлогом да се исти допуне у што краћем року са 
трасом планираног подземног кабла на катастарској подлози, како би се видело преко 
којих све катастарских парцела прелази планирани подземни кабл. 

С тим у вези, инвеститор је допунио свој усаглашени захтев са Копијом плана 
на коме се налази графички приказ подземних инсталација (Катастар водова) на којој 
није приказана траса планираног кабла и Изводом из листа непокретности бр.122 КО 
Пожега, а који се односи на кат. парцеле бр.367/1 и 367/2 КО Пожега. 

 

Због свега претходно наведеног, 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. 
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