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Одељење  за  имовинско  -  правне,  стамбено  -  комуналне,  грађевинске  и  урбанистичке
послове, Одсек за имовинско - правне, стамбенe, грађевинске, урбанистичке послове и за
спровођење  обједињене  процедуре,  Oпштинскe  управe  Општине  Смед.Паланка,  по
захтеву  „Телеком Србија“  из  из  Београда,  ул.  Таковска  бр.2,  за  издавање  локацијских
услова,  на  основу  члана  8ђ.  Закона  о  планирању  и  изградњи  ("Сл.  гласник  РС",  бр.
72/09,81/09-исправка,24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС,132/14 и 145/14),  и  члана
8. став 1 и став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени
гласник РС“, бр.22/15), доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „Телеком Србија“, из Београда,  ул.  Таковска бр.2,  за издавање
локацијских услова на релацији Смедеревска Паланка – Мала Плана за оптички кабал, на
кп.бр. 6585 КО Паланка 1, кп.бр. 3879, 3880, 2560/1, 2559/2 КО Паланка 2, кп.бр. 587/2,
588/2, 589/2, 590/8, 590/5, 591/2, 592/7, 597/2, 598/2, 599/2, 601/2, 603/2, 604/2 ,605/2 ,621/6,
621/5,  622/2, 623/2,  886/2,  2724/7, 887/2,  888/1,  888/2, 8885/5,  889/2,  890/4, 890/5,  890/6,
891/2, 892/9, 892/10, 892/11, 892/12, 893/3, 1143, 2724/9, 1144/2, 1147/3, 1145/3, 2726, 1192
и  1194/2  све  КО  Мала  Плана  због  недостатака  у  садржини  достављеног  идејног
решења.

Образложење

„Телеком Србија“, из Београда, ул. Таковска бр.2, дана 05.05.2015.године, обратиo се овом
органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

По пријему захтева,  овај орган проверио је испуњеност формалних услова,  прописаних
чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник
РС“, бр.22/15) и то: 1) надлежност за поступање по захтеву 2) да ли је подносилац захтева
односно  пријаве  лица  које  у  складу  са  овим  законом  може  бити  подносилац  захтева



односно пријаве 3) да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке 4) да ли је
уз  захтев,  односно  пријаву  приложена  сва  документација  прописана  овим  законом  и
подзаконским актима донетим на основу закона 5) да ли је уз захтев приложен доказ о
уплати прописане накнаде, односно таксе.

Захтев садржи нетачне податке предвиђене тачкомо 5. члана 7. Правилника о поступку
спровођења  обједињене  процедуре  („Службени  гласник  РС“,  бр.22/15),  те  један  од
формалних услова није испуњен.

Уз захтев је такође приложено идејно решење, а по провери да ли је исто урађено у складу
са  Правилником  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  и  начину  вршења  контроле
техничке  документације  према  класи  и  намени  објеката   („Службени  гласник  РС“,
бр.23/15), утврђено је да идејно решење садржи недостатке, односно да није формирано и
комплетирано сходно чл. 20. Став 2. Правилника и чл. 35 и 37. Правилника.

Чланом 8. став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени
гласник  РС“,  бр.22/15),  прописано  је  да  ако нису испуњени формални услови  за  даље
поступање по захтеву,  прописани чланом 7. Овог правилника,надлежни орган захтев за
издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака.

Чланом 8. став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени
гласник РС“, бр.22/15), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских
услова одбацити закључком ако локацијске услове не може да изда и због недостатака у
садржини идејног решења достављеног уз тај захтев.

Како захтев садржи нетачне податке предвиђене тачком 3.  члан 7. наведеног Правилника,
поступка спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, бр.22/15), те један
формални услов није испуњен,  и како су утврђени недостаци у садржини достављеног
идејног решења, који спречавају поступање по захтеву, то је у складу са чланом 8. Став 1
и став 2. наведеног Правилника, одлучено као у диспозитиву овог закључка.  

Против  овог  закључка  може  се  изјавити  приговор  Општинском  већу,  Општине
Смед.Паланка у року од 3 дана од дана достављења закључка.

Ако се у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог
објављивања  на  интернет  страници  надлежног  органа  поднесе  усаглашени  захтев  и
отклоне сви утврђени недостаци, не доставља се документација поднета уз захтев који је
одбачен, нити се поново плаћа административна накнада.



Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет, надлежној служби ради објављивања
на интернет страни.

               Обрађивач                                                                     НАЧЕЛНИК

Јована Пантелејић,дип.инж.арх.                                     Мирослава Возић,дипл.правник


