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М а л о   Ц р н и ћ е  

Општинска управа Мало Црниће, на основу члана 8. став 2. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Службени гласник РС”,број 
113/15, 96/16 и 120/17) решавајући по поднетом захтеву JП ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ад из 
Београда улица Таковска број 2 доноси:

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЈП ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ад из Београда улица Таковска 
број 2, за издавање локацијских услова поднет Општинској управи Мало Црниће дана          
12. априла 2019. године, заведен под бројем ROP-MCR-23753-LOC-3/2019 за изградњу 
оптичког кабла на релацији ATC Велико Село - mIPAN Топоница општина Мало Црниће, 
објекат категорије Г, класификационог броја 222431, локални телекомуникациони водови  
који ће се градити у општини Мало Црниће на катстарским 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, 809,

због недостатака у идејном пројекту констатованих од стране носиоца јавних овлашћења.
 

О б р а з л о ж е њ е

ЈП ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ад из Београда улица Таковска број 2, поднело је захтев 
заведен под бројем ROP-MCR-23753-LOC-3/2019 дана 14. априла 2019. године Општинској 
управи Мало Црниће, за издавању локацијских услова за изградњу објекта ближе описаног 
у диспозитиву закључка по члану 8ђ, 53а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи. 

У спроведеном поступку упућени су захтеви и добијени услови за пројектовање од 
стране имаоца јавних овлашћења:

-ЈП „СРБИЈАГАС“ из Новог Сада услови број ОР173/19 (455/19) изадти дана                    
09. маја 2019. године

-ОДС ,,ЕПС Дистрибуција“ из Београда улица Масарикова број 1-3 услови број 
8В.1.0.0.-139388-19 издати дана 07. маја 2019. године.

-ЈКП ,,ЧИСТОЋА“ Мало Црниће услови број 352-239 издати дана 07. маја 2019. 
године.

 У допису упућеном од стране ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ из Београд булевар Краља 
Александра број 282 заведеним под бројем ФМ 720.01-3 од дана 08. маја 2019. године, 
издато је обавештење да се не могу издати услови за пројектовање због недостатака и 
неусаглашености у садржини приложеног идејног пројекта израђеног од стране 
,,JUGOTRADE“ доо из Београда улица Драгослава Срејовића број 1v. 

Како идејно решење не саджи податке потребне за издавање услова за издавање 
локацијских услова у складу са чланом 8 Правилника о спровођењу обједињене процедуре 



електорнским путем (,,Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/16 и 120/17) одлучено је као 
диспозитиву овог Закључка.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема Закључка, а најкасније 30 
дана од дана његовог објављивања на јвни увид поднесе усаглашен захтев и документацију 
не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен нити поново плаћа 
административне таксе.

Против овог Закључка дозвољена је жалба у року од 3 дана од дана достављања 
Општинском већу општине Мало Црниће.

Жалба се таксира са 480,00  и 100,00 динара административних такси.

                                                                                                                       Шеф одсека
                                                                                                              Снежана Милошевић


