
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БЛАЦЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ROP-BLA-19399-ISAW-1/2016 

Број: III-02-351-437/16 

Датум: 15.08.2016. године 

Б л а ц е  

 

 

Општинска управа Општине Блаце, решавајући по захтеву  ''Телеком Србија'' АД, ул. 

Таковска бр.2, Београд (МБ:17162543) поднет од стране пуномоћника „Telegroup“ д.о.о. из 

Београда ул. Светозара Милетића бр. 9а. за издавање решења којим се одобрава извођење радова 

на изградњи РБС локација „Џепница“ – ПК33/ПКУ33, Блаце, на кат. парцели бр. 562 КО Џепница, 

на основу чл.145. и 8.ђ Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”,број 72/09 , 81/09, 

24/11, 121/12, 132/14, 145/14), чл. 3. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени гласник РС" бр. 113/2015) и чл. 210. Закона о општем 

управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и (''Службени гласник РС'' бр.30/10), 

доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ се као непотпун захтев, инвеститора ''Телеком Србија'' АД, ул. Таковска 

бр.2, Београд (МБ:17162543), поднет од стране пуномоћника „Telegroup“ д.о.о. из Београда ул. 

Светозара Милетића бр. 9а. за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи 

РБС локација „Џепница“ – ПК33/ПКУ33, Блаце, на кат. парцели бр. 562 КО Џепница, (категорије 

Г, класификациони број 221300), јер нису испуњени формални услови за даље поступање по 

захтеву: 

 

1. Графички део Идејног пројекта није приложен у dwg формату. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е   

 

Инвеститор, ''Телеком Србија'' АД, ул. Таковска бр.2, Београд (МБ:17162543) поднео је 

преко пуномоћника „Telegroup“ д.о.о. из Београда ул. Светозара Милетића бр. 9а, дана 08.08.2016. 

год., овој Служби, захтев бр. ROP-BLA-19399-ISAW-1/2016, заведени број III-02-351-437/16, за 

издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи РБС локација „Џепница“ – 

ПК33/ПКУ33, Блаце, на кат. парцели бр. 562 КО Џепница, (категорије Г, класификациони број 

221300).  

 

Ова служба је увидом у достављену документацију утврдила да нису испуњени формални 

услови за поступање по захтеву, односно захтев није поднет у прописаној форми. 

 
1. Графички део Идејног пројекта није приложен у dwg формату.  

 

Како због наведеног недостатка нису испуњени формални услови за поступање по захтеву 

и како није приложено решење о промени намене земљишта, на основу чл. 8ђ. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/2011, 121/12, 

42/13-УС,50/13-УС, 98/13, 132/14 и 145/14), а у вези са чл. 28. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15), чл. 2. Правилник 

о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта 

у вези са обједињеном процедуром ("Службени гласник РС", број 113/2015), закључено је као у 

диспозитиву. 

Уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 

у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страни општине Блаце 

(http://www.blace.org.rs/usluge/objedinjena-procedura.html), поднесе усаглашен захтев и отклони све 

напред наведене утврђене недостатке, недоставља документацију поднету уз захтев који је 

одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.  

Служба за урбанизам, 

грађевинарство, комунално стамбене 

и имовинско правне послове  

 



 

 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 

захтева. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка, подносилац захтева, 

може изјавити приговор Општинском већу Општине Блаце, преко ове Службе, у року од 3 дана од 

дана пријема истог.  

Приговор се таксира са 200,00 динара административне таксе и предаје преко ове Службе. 

 

Доставити: Подносиоцу захтева, архиви и надлежном за објављивање на интернет страни. 

 

 

Обрадио:                                         

Виши сарадник  

за грађевинарство                                                                                             НАЧЕЛНИК 

Ненад Стевановић, грађ.инж.                                                                 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                            Зоран Милутиновић 
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