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Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске  и урбанистичке
послове –  Одсек  за  имовинско-правне,  стамбено-грађевинске,  урбанистичке
послове и за спровођење обједињене процедуре Општинске управе Општине Смед.
Паланка поступајући   по захтеву «Телеком Србија» а.д. из Београда, ул. Таковска
број  2  за   издавање   употребне  дозволе  за  оптички  кабл  на  релацији  «АТЦ
Смедеревска Паланка – Касарна» у Смедеревској Паланци у ул. I Српског устанка,
20.  Јула  и  Јозефа  Шулца,  на  основу  члана  158.  и   8ђ.  Закона  о  планирању  и
изградњи  («Службени  гласник  РС»,  бр.  72/09,  81/09-испр.,  64/10,  24/11,  121/12,
42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14 и  145/14),  члана  42.  -  44.   Правилника  о
поступку спровођења обједињене процедуре  електронским путем  («Сл. гласник
РС», бр. 113/15) и члана 192. Закона о општем управном поступку («Службени лист
СРЈ», бр. 33/97 и  31/01 «Сл. гласник РС», бр. 30/2010), доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ  СЕ као  непотпун  захтев  број  ROP-SPA-3998-IUP-1/2016 од
25.03.2016. године поднет од «Телеком Србија» а.д. из Београда, ул. Таковска број
2 за издавање употребне дозволе за оптички кабл на релацији «АТЦ Смедеревска
Паланка – Касарна» у Смедеревској Паланци, у ул.  I Српског устанка, 20. Јула и
Јозефа Шулца, а на кп.бр. 6588, 6587, 6600/1, 6600/2, 6528 и 6547 КО Паланка I.

О б р а з л о ж е њ е

«Телеком Србија» а.д.  из Београда,  ул.  Таковска  број  2  дана 25.03.2016.  године
поднео  је  преко  централног  информационог  система  Агенције  за  привредне
регистре захтев за издавање употребне дозволе за оптички кабл «АТЦ Смедеревска
Паланка – Касарна», у ул  I Српског устанка, 20. Јула и Јозефа Шулца,  а на кп.бр.
6588, 6587, 6600/1, 6600/2, 6528 и 6547 КО Паланка I, а по издатој грађевинској
дозволи број 351-24/2012-XIII/2 од 10.04.2012. године.

Овај орган је у поступку провере испуњености формалних улова за поступање по
захтеву,  сходно  члану  43.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене



процедуре  електронским  путем,  увидом  у  достављену  документацију  утврдио
следеће недостатке:

- да  није  приложен уговор  у  складу са  чл.  18.  Правилника о садржини  и
начину  вршења  техничког  прегледа  објекта,  саставу  комисије,  садржини
предлога  комисије  о  утврђивању  подобности  објекта  за  употребу,
осматрању  тла   и  објекта  у  току  грађења  и  употребе  и  минималним
гарантним  роковима  за  поједине  врсте  објеката  («Сл.  гласник  РС»,  број
27/15) закључен између инвеститора и предузећа «Горјан» доо из Београда,
ул. Цвијићева број 40а, а чији саставни део је одлука из члана 18. став 2;

- да није достављен доказ да је измирена накнада за комунално опремање и
уређење грађевинског земљишта; 

- да приложена изјава инвеститора, стручног  надзора и извођача  радова није
потписана   квалификованим  електронским  потписом  од  стране  извођача
радова и стручног надзора.

Имајући у виду да нису испуњени наведени формални услови, овај орган је на
основу својих овлашћења из чл. 44. ст.  1. Правилника о поступку спровођења
обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени  гласник  РС»  бр.
113/15), донео одлуку као у диспозитиву овог закључка.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка,  а
најкасније  30  дана  од  дана  његовог  објављивања  на  интернет  страници
надлежног  органа,  поднесе  нов  усаглашени  захтев  и  отклони  све  утврђене
недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити
поново плаћа административну таксу и накнаду. Усаглашени захтев се такође
подноси  електронским  путем  преко  централног  информационог  система
Агенције за привредне регистре и то  као издавање употребне дозволе на основу
усаглашеног захтева.

Подносилац  захтева  може  само  једном  искористити  право  на  подношење
усаглашеног захтева,  без обавезе достављања документације поднете уз захтев
који је одбачен и поновног  плаћања  административне таксе односно накнаде.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор
Општинском већу Општине  Смедеревска  Паланка у року од 3  дана од дана
пријема  истог,  преко  овог  органа,  а  кроз  централни  информациони  систем
Агенције за привредне регистре.

Обрађивач                                                                                       НАЧЕЛНИК
Мирослава Возић,дипл.прав.                                                Општинске управе
                                                                                                Драган Милић,дипл.прав.
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