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Лебане
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и
инспекцијске послове Општинске управе Лебане поступајући по захтеву инвеститора Телеком
Србија а.д. Београд,улица Таковска број 2, захтев поднет дана 13.02.2017.године преко
пуномоћника Предрага Стојановића,ЈМБГ 0906968450122, за издавање решења којим се
одобрава изградња оптичког кабла ТКЦ Лесковац-Лебане,деоница НЛ Тогочевце-Бошњаце на
кат.парцели број 5019 К.О. Тогочевце , на основу члана 145.Закона о планирању и изградњи
(,,Сл.гласник РС'' број 72/09,81/09-исправка 24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13УС,132/14 и
145/14),члана 28.и члана 29.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем(,,Сл.гласни РС''број 113/15и 96/16) и члана 192. Закона о општем
управном поступку(,,Сл.лист СРЈ број 33/97и 31/01 и ,,Сл.гласник РС'' број 30/10),доноси

РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА се инвеститору ПТ „Телеком Србија― а.д.11000 Београд, Матични број
правног лица 17162543,ПИБ 100002887,Град Београд/ Стари Град, улица Таковска број 2,
извођење радова на изградњу оптичког кабла ТКЦ Лесковац-Лебане деоница НЛ (Тогочевце) –
Бошњаце на кат.парцели број 5019 К.О. Тогочевце, површина парцеле је 17 211,00 m2.
Објекат је категорије ,,Г'',класификациони број 222431
Укупна дужина оптичког кабла је 6150,00 м,
Укупна дужина трасе нове инфраструктуре (укупна дужина ископа рова) је 901,00 м.
Предрачунска вредност радова 3.400.000,00 динара.
Саставни део овог решења је Идејни пројекат израђен од стране ПТ „Теклеком
Србија,, а.д. Београд Регија Ниш, ИЈ Лесковац , Служба за планирање развој и инвестициону
изградњу Лесковац ул.Светозара Марковића бр1,број техничке документације 7156-288652/12016 28.07.2016год.
Одговорно лице пројектанта је Милош Павличић, Главни пројектант Соња Тошић
дипл.инж.ел. број лиценце 353 В667 05.
Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта-инвеститор је доставио
Потврду о изузимању из обавеза плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта
издату од стране ЈП ,,Лебане'' под бројем 167-1049/16 од 30.12.2016.године (члан 97.став
9.Закона о планирању и изградњи).
Обавезује се инвеститор да пре почетка извођења радова на евентуалном
прекопавњу улица и ли пута прибави услове и одобрење од надлежног органа.
Ово одобрење престаје да важи ако инвеститор не отпочне са радовима у року од
две године од дана правноснажности решења.
Инвеститор је дужан да овом органу пријави почетак грађења објекта, осам дана
пре почетка извођења радова кроз ЦИС. Уз пријаву радова доставља доказ о плаћеној
административној такси и накнаде за Централну евиденцију.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Телеком Србија а.д. Београд, Матични број правног лица 17162543, ПИБ 100002887,
Град Београд ,Београд – Стари Град, улица Таковска број 2, поднео је дана 13.02.2017.године
преко пуномоћника Предрага Стојановића ЈМБГ 0906968450122, захтев у форми електронског
документа, ROP-LEB-3138-ISAW-1/2017 интерни број 06 Број 351-14-Р/17, за издавање решења
којим се одобрава извођење радова на изграњи оптичког кабла ТКЦ Лесковац-Лебане деоница
НЛ (Тогочевце) –Бошњаце на кат.парцели број 5019 К.О. Тогочевце,
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Уз захтев је приложио:
- Идејни пројекат израђен од стране ПТ „Теклеком Србија „ а.д. Београд Регија Ниш, ИЈ
Лесковац , Служба за планирање развој и инвестициону изградњу , Лесковац ул.Светозара
Марковића бр1,број техничке документације 7156-288652/1-2016 од 28.07.2016.год одговорно
лице пројектанта Милош Павличић, Главни пројектант Соња Тошић дипл.инж.ел. број лиценце
353 В667 05.
- Локацијске услове 06 Број 353-18/15 од 16.06.2016 год.
- Извод из листа непокретности број 235 К.О. Тогочевце
- Закључак општинског већа општине Лебане 04 Број 353-9 од 03.06.2015 године .
- Потврду о изузимању из обавеза плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта
издату од стране ЈП ,,Лебане'' под бројем 167-1049/16 од 30.12.2016.године..
- овлашћење за заступање Дирекције за технику Број 6586/1-2016од 11.01.2016год.
- доказ о уплати накнаде за CEOP у износу од 2000,00 динара
- доказ о уплати општинске накнаде у износу од 4300,00динара
- доказ о уплати републичке адм. таксе у износу од 770,00 динара
- доказ о уплати 10201,28 динара- републичка такса за издавање решења о употребној дозволи
(0,3% од предрачунске вредности објекта) како је прописано тарифним бројем 169 Закона о
републичким административним таксама (''Сл.гласник РС'' бр. 43/2003,51/2003—
испр.,61/2005,101/2005-др закон,5/2009,50/2011,70/2011-усклађени дин.изн. 55/2012-усклађени
дин.изн.93/2012,47/2013-усклађени
дин.изн-др.закон,57/2014-усклађени
дин.изн.45/2015усклађени дин.изн.83/2015,112/2015 и 50/2016).
У поступку по поднетом захтеву ово Одељење је утврдило да је инвеститор приложио
сву потребну документацију прописану чланом 145.Закона о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'' бр. 72/09,81/09-исправка, 24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13УС,132/14 и
145/14) и чланом 28. И 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем(,,Сл.гласник РС'' број 113/15 и 96/16) за издавање решења којим се
одобрава извођење радова на изградњи оптичког кабла ТКЦ Лесковац-Лебане,деоница НЛ
Тогочевце-Бошњаце на кат.парцели број 5019 К.О. Тогочевце .
На основу приложених доказа одлучено је као у диспозитиуву решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против овог решења дозвоњена је жалба Министарству грађевинарства,саобраћаја и
инфраструктуре-Јабланички управни округ у Лесковцу, у року од осам дана од дана
достављања.
Жалба се предаје преко овог Одељења,таксирана са 400,00 динара административне
таксе.
Решење доставити подносиоцу захтева,општинској грађевинској инспекцији и архиви.
Шеф одсека за урбанизам
Бранко Дојчиновић,дипл.инж.грађ.
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