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МАЛО ЦРНИЋЕ

Општинска управа Мало Црниће, на основу члана 12. ст. 2 а у вези са чланом 8. 
ст.2., ст.7. и ст.9. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 

Решавајући по захтеву „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д., Београд, Таковска број 2, за 
издавање локацијских услова, доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“, а.д., из Београда Улица Таковска број 
2, матични број: /,  за издавање локацијских услова, поднет Општинској управи Мало 
Црниће дана 29. 05. 2019. године, заведен под бројем  ROP-MCR-23753-LOCH-4/2019, за 
изградњу оптичког кабла на релацији АТЦ Велико Село-mIPAN Топоница у Општини 
Мало Црниће, објекат категорије Г, класификационог број 222431, локални 
телекомуникациони водови, који ће се градити у Општини Мало Црниће, на катастарским 
парцелама број:

КО ВЕЛИКО СЕЛО: 959, 1529, 1526, 800, 799, 798, 797, 796, 1927, 1697, 1926, 1696, 
1913, 1925,1634, 1633, 1632, 4675, 1606, 1605, 1604, 1603, 1602, 1601 и 1920;

КО ТОПОНИЦА: 1767/2, 1767/1, 1766, 1765, 1764, 1763, 1762, 1761, 1760, 1759, 
1758, 1757, 1756, 1755, 1754, 1753, 1752, 8948, 1743, 8602, 1733, 1732, 1731, 1730, 1729, 
1775, 1742, 1741, 1740, 1739, 1738, 1737, 1736 и 809

Због недостатака у садржини Идејног решења израђеног од стране доо „Југотраде“ 
Београд, Драгослава Срејовић 1в, број IDR-05-2017-T из маја 2019. године, и то:

-текстуални и графички део Идејног решења нису усаглашени, односно потребно је 
усагласити податке у текстуалном и графичком делу идејног решења,  а у ситуационом 
плану приказати стационаже државног пута на местима где инсталација напушта 
катастарску парцелу пута, а који су констатовани у одговору на захтев за издавање услова, 
број ROP-MCR-23753-LOCH-4-НРАР-1/2019 од 14. јуна 2019. године, имаоца јавних 
овлашћења ЈП „Путеви Србије“, Београд услед којих надлежни ималац јавних овлашћења  
није у  могућности  да изда услове за пројектовање и прикључење.

О б р а з л о ж е њ е

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д., Београд, Таковска број 2. Поднео је усаглашени захтев 
за издавање локацијских услова, заведен под бројем  ROP-MCR-23753-LOCH-4/201 дана 
29.05.2019. године, након доношења Закључка број ROP-MCR-23753-LOC-3/2019 од 
16.05.2019. године, сагласно члану 8. ст.7. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/20179.

Поступајући по усаглашеном захтеву, имајући у виду да је претходни захтев 
одбачен, из разлога што ималац јавних овлашћења, ЈП „Путеви Србије“ Београд, нису 
могли да издају услове, овај орган се поново обратио само том имаоцу јавних овлашћења 
за прибављање услова за пројектовање и прикључење. 



У одговору на захтев надлежног органа,  број   ROP-MCR-23753-LOCH-4-НРАР-
1/2019 од 14. јуна 2019. године, имаоц јавних овлашћења ЈП „Путеви Србије“, Београд, 
након увида у достављено идејно решење уз усаглашен захтев, утврђује да текстуални и 
графички део истог нису међусобно усаглашени и да је потребно усагласити податке у 
текстуалном и графичком делу идејног решења и у ситуационом плану приказати 
стационаже државног пута на местима где инсталација напушта катастарску парцелу пута 
те из тог разлога није у могућности да изда услове. 

На основу овакоутврђеног чињеничног стања, имајући у виду да је надлежни орган 
од стране имаоца јавних овлашћења ЈП „Путеви Србије“, Београд, обавештен  да  исти не 
може да изда услове за пројектовање и прикључење, због недостатака у садржини идејног 
решења достављеног уз усаглашени захтев за издавање локацијских услова, сагласно  
члану 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), донет је закључак као у 
диспозитиву. 

Против овог Закључка може се изјавити приговор у року од 3 дана од дана 
достављања, Општинском већу општине Мало Црниће, преко надлежног органа.

Приговор се таксира са 100,00 динара Општинских административних такси, 
уплатом  на број рачуна: 840-742251843-73 са позивом на број 97 94-066.

Шеф Одсека,
                                                                                             Снежана Милошевић, дипл.прав.


