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Одељење за грађевинске и инспекцијске послове, Oпштинске управе Oпштине Кањижа,  а на
основу  чл.  8đ Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука
УС,  132/2014,  145/2014),  члана  30,  став  2   Уредбе  о  локацијским  условима  („Сл.  Гласник  РС“
бр.35/2015,  114/2015  и  117/2017)  члана 8,  став  2 и  чл.12 Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене процедуре  електронским путем  („Сл.  Гласник РС“ бр.  113/2015,  96/2016  и 120/2017),
члана 210. Закона о општем управном поступку („Сл. Лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. Гласник РС“
бр. 30/10 и 18/2016) и члана 11. Одлуке о организацији Општинске управе општине Кањижа („Сл.
Лист  општине  Кањижа“  бр.  9/2014  7/2015 и  25/2016),  у  предмету издавања локацијских  услова,
поступајући по захтеву  Телеком Србија а.д. Београд, Таковска бр. 2, 11000 Београд,  доноси :

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање Локацијских услова бр.  ROP-KAN-11096-LOC-1/2018 од,
(интерни  број:  353-58/2018-2)  поднет  дана  30.4.2018.год. од  стране Телеком  Србија  а.д.  Београд,
Таковска  бр.  2,  11000  Београд, за изградњу  телекомуникационе  инфраструктуре  од  „Омега
ЦЕЕ“д.о.о до „Металманиа“д.о.о. на к.п. 3291/2, 6842, 6837, 6810, 7061 и 4180 к.о. Мартонош.
због недостатака у садржини достављеног идејног решења.

Образложење

Телеком Србија а.д. Београд, Таковска бр. 2, 11000 Београд  је поднео  захтев овом Органу
дана 30.4.2018. године у форми електронског документа захтев за издавање Локацијских услова   за
изградњу телекомуникационе инфраструктуре  од „Омега ЦЕЕ“д.о.о до „Металманиа“д.о.о.  на к.п.
3291/2, 6842, 6837, 6810, 7061 и 4180 к.о. Мартонош.

По  пријему захтева овај орган је сходно  члану 30, став 2  Уредбе о локацијским условима
(„Сл. Гласник РС“ бр.35/2015 и 114/2015 и 117/2017), члану 8. став 2 и чл.12 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016  и
120/2017 ), утврдио да се локацијски услови не могу издати због недостатака у идејном решењу.
На  основу  добијеног  одговара  на  захтев  за  издавање  техничких  услова  од  ЈП  “Путеви  Србије“
Београд, Булевар краља Александра бр. 282, Београд заведених под бр. ДК - 315 од 24.5.2018.године -
Увидом у достављену документацију установљено је следеће:  
На основу Правилника о сдржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације  према  класи  и  намени  објеката  („Сл.гласник  РС“,бр.  23/15,  77/15,  96/16  и  67/17)
Прилог бр. 10. Идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу
државног пута I и/или II реда, мора да садржи и следеће податке и прилоге:

• Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом законском
регулативом  у  одговарајућој  размери,  са  обележеним  државним  путевима  (Уредба  о
категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“,бр. 105/13,119/13 и 93/15)) и предлогом
трасе  инсталација  (графички  прилози  израђују  се  на  геодетској  подлози,  која  садржи
топографски приказ терена, са минимумом података неопходних за утврђивање локацијских
услова и уцртаним границама парцела (ивице коловоза (члан 40. Правилника));

• Подаци о државним путевима    I   и   II   реда (категорија, број, деоница, чворови и стационажа),
наведени у Идејном решењу, достављеном за потребе прибављања услова за пројектовање и
прикључење, морају бити у складу са Референтним системом ЈП “Путеви Србије“ и исти су
објављени  на  сајту  ЈП  “Путеви  Србије“  (директан  линк  http://www.putevi-
srbije.rs/index.php/referentni-sistem).
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Како захтев садржи горе наведене  недостатке у ИДР , нису испуњени услови за даље 
поступање по захтеву, те је у складу са чланом 8. став  2  Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015 ,96/2016 и 120/2017 ), 
одлучено као у диспозитиву овог закључка.

У складу са чл. 8, став 6  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015,  96/2016 и 120/2017 ), уколико подносилац 
захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана 
објављивања на интернет страници надлежног органа , поднесе нов усаглашен захтев и отклони све 
утврђене недостатке није потребно да доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, 
нити поново плаћа административну таксу и накнаду. 

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  СРЕДСТВУ:  Против  овог  закључка  може  се  изјавити  приговор
Општинском већу општине Кањижа , путем овог Органа у року од 3 дана од пријема закључка.

Такса за  овај  закључак по чл.  19.  Закона о републичким административним таксама се не
плаћа.

Достављено: 
    Подносиоцу захтева
    Архиви   

           Руководилац Одељења за грађевинске и инспекцијске послове  
                                                                                                Шафрањ Атила                                 
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