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Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, 
стамбене и инспекцијске послове Општинске управе Лебане поступајући по 
захтеву „Телеком Србија“   а.д. Београд, Матични број правног лица 17162543, ПИБ 
100002887, Град Београд ,Београд – Стари Град, улица Таковска број 2, захтев 
поднет дана 26.12.2016.године преко пуномоћника Предрага Стојановића ЈМБГ 
0906968450122, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на 
полагању оптичког кабла на кат.парцели број 5019 К.О. Тогочевце , полагање ПЕ 
цеви пречника 40 mm у које се уграђује телекомуникациона инфраструктура –кабл, 
на основу члана145.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), члана 
28. и члана 29.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15), и члана 210. Закона о општем 
управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и Сл. гласник РС 30/10), 
доноси : 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

ОДАЦУЈЕ СЕ захтев ПТ „Телеком Србија“ а.д. Београд, Матични број 
правног лица 17162543, ПИБ 100002887, Град Београд ,Београд – Стари Град, 
улица Таковска број 2, за издавање решења о одобрењу извођења радова на 
изградњи оптичког кабла на кат.парцели број 5019 К.О. Тогочевце , за полагање 
ПЕ цеви пречника 40 mm у које се уграђује телекомуникациона инфраструктура –
кабл, из формалних разлога.    

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
        ПТ „Телеком Србија“ а.д. Београд Београд ,Београд – Стари Град, улица 
Таковска број 2 , кога заступа Предраг Стојановића поднео је  захтев за издавање 
решења о одобрењу извођења радова на изградњи оптичког кабла на катастарској 
катастарској парцели број 5019 К.О. Тогочевце , број захтева ROP-LEB-34542-
ISAW-1/2016 дана 26.12.2016.године. 
         Поступајући по наведеном захтеву ПТ ,,Телеком Србија'' а,д. Београд,а по 
провери испуњености формалних услова ,ово одељење је утврдило да нису 
испуњени формални услови за доношење решења којим се одобрава извођење  
предметних радова јер је  пре издавања решења о одобрењу извођења радова 
потребно уплатити републичку административну таксу прописану Законом о 
републичким административним таксама (''Сл. Гласник „РС“ бр.43/2003, 51/2003, 
61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 



65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015'''), тарифним број 169,у износуод 0,3 
% од предрачунске вредности радова, и доплату у износу од 470,00 динара 
(уплаћено је 300,00 динара) за  решење које доноси орган у вршењу поверених 
послова којим се одобрава изградња објектаа(тарифни број 165 Закона о 
републичким административним таксама). 
 
         Због тога је ово одељење Закључком ROP-LEB-34542-ISAW-1/2016 од 
30.12.2016.године одбацило захтев  ПТ ,,Телеком Србија'' а,д. Београд ,за 
издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи оптичког кабла на 
кат.парцели број 5019 К.О. Тогочевце . 
 
          Подносилац захтева је у Законском року овом одељењу,доставио доказ о 
уплати републичке административне таксе у износу од 400,00 динара –допуна до 
700,00 динара за издавање решења сходно Закону о републичким 
административним таксама,тарифни број 165, 
          Подносилац захтева није  доставио доказ о уплати износа од 0,3 % од 
предрачунске вредности радова како је прописано Законом о републичким 
административним таксама,тарифни број 169. и доплату у износу од 70,00 динара 
(уплаћено је 700,00 динара,потрено је уплатити 770,0 динара) за  решење које 
доноси орган у вршењу поверених послова којим се одобрава изградња 
објектаа(тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама). 
 
 

 Како је за предметне радове  пре издавања решења о одобрењу извођења 
радова потребно уплатити републичку административну таксу прописану 
тарфним бројем 169. И 165. Закона о републичким административним таксама 
(,,Сл. Гласник „РС“ број 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 
50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 
112/2015 ) , то нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, те је у складу 
са чланом 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015) одлучено као у диспозитиву 
овог Закључка. 

 
Против овог Закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине 

Лебане у року од три дана од дана достављања Закључка, уз уплату 400,0 динара 
општинске адм. таксе, прималац општина Лебане, број рачуна 840-742251843-73, 
позив на број 97 24-057. 
 

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, како 
је прописано чланом 29.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем  („Сл. гласник РС“ број 113/2015). 

 
Закључак доставити: подносиоцу захтева, надлежном одељењу ради 

објављивања на интернет страни општине Лебане. 
 
                                                                                    Шеф одсека за урбанизам  

                                                                                   Бранко Дојчиновић, дипл.инж.грађ 
 
 
 


