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Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА 

Општинска управа  

Одељење за урбанизам, привреду  

и инспекцијске послове 

Број поступка: ROP-BCR-24608-CPI-1/2016 

Интерни број: 351-94/2016-05  

Дана: 02.12.2016. год. 

Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2  

Тел: 013/851-224 - локал 112  

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Општинске управе 

Бела Црква, на основу чланова 8, 8ђ и 134. став 2. Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - 

одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 и 145/14), члана 21. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник 

РС", бр. 113/2015), члана 16. Одлуке о општинској управи општине Бела Црква 

("Службени лист општине Бела Црква" бр. 10/08) и члана 192. Закона о општем управном 

поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10), 

решавајући по захтеву "САТ СИСТЕМ" Д.О.О.  са седиштем у Белој Цркви, ул. 

Војвођанских бригада бб, солитер Б, доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

 

 Издаје се грађевинска дозвола инвеститору "САТ СИСТЕМ" Д.О.О., ПИБ 

100513074, са седиштем у Белој Цркви, ул. Војвођанских бригада бб, солитер Б, за 

изградњу хибридног фибер-коаксијалног (ХФЦ) кабловског дистрибутивног система, 

категорије објекта Г, класификационог броја 221300 (међумесни телекомуникациони 

водови), у насељеном месту Врачев Гај, на катастарским парцелама број 449, 2521, 

2523/2, 2524, 774, 1324, 775, 450, 994/1, 994/2, 901, 557, 508, 298, к.о. Врачев Гај 1, 

Општина Бела Црква. 

Укупна дужина ваздушно положених коаксијалних каблова, делом на властитим 

стубовима, делом на стубовима нисконапонске мреже ЕД,  је 32.725,00 м. 

 Укупна предрачунска вредност објекта без ПДВ-а је 9.044.074,00 РСД.  

   

Грађевинска дозвола се издаје на основу Локацијских услова број 353-93/2015-05 

од 29.10.2015. године и Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), заведен под бројем 07/16 

од априла 2016. године, који је урадио "Cable Engineering" д.о.о. са седиштем у Сомбору, 

ул. Грује Дедића бр. 36, са Техничком контролом, заведена под бројем БП 64085/06 од 
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априла 2016. године, коју је урадила "MПK" ГЗР Милорад Поповић, Кљајићево, ул. Краља 

Петра I бр. 21a. 

Главни пројектант Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) је Петар Бранежац, дипл. 

инж. ел., број лиценце ИКС 353 1907 03. 

На основу грађевинске дозволе могу се изводити припремни радови. 

Изградњи се може приступити на основу правоснажног решења о грађевинској 

дозволи и пријави радова.  

Инвеститор је дужан да, надлежном органу који је издао грађевинску дозволу, 

пријави почетак изградње, осам дана пре почетка извођења радова. 

Утврђује се на основу Oбавештења издатог од стране ЈП "Дирекције за изградњу 

Општине Бела Црква", дел. бр. 954/2016 од 28.11.2016. године, да се за објекат из става 1. 

диспозитива допринос не обрачунава. 

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, 

односно извођењем радова, у року од две године од дана правоснажности решења којим је 

издата грађевинска дозвола или ако се у року од пет година од дана правоснажности 

решења којим је издата грађевинска дозвола не изда употребна дозвола. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор "САТ СИСТЕМ" Д.О.О., са седиштем у Белој Цркви, ул. Војвођанских 

бригада бб, солитер Б, поднео је дана 23.09.2016. године захтев, број поступка ROP-BCR-

24608-CPI-1/2016, за издавање грађевинске дозволе за изградњу хибридног фибер-

коаксијалног (ХФЦ) кабловског дистрибутивног система, ближе описаног у ставу 1. 

диспозитива овог решења. 

 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе приложена је следећа документација: 

 

1. Локацијски услови, број 353-93/2015-05 од 29.10.2015. године; 

2. Извод из пројекта за грађевинску дозволу од априла 2016. године, потписан и оверен 

печатом личне лиценце број ИКС 353 1907 03, од стране главног пројектанта Петра 

Бранежца, дипл. инж. ел., са Изјавом вршиоца техничке контроле потписаном од 

стране Милорада Поповића, дипл. инж. ел., одговорног лица/заступника вршиоца 

техничке контроле "МПК" ГЗР Милорад Поповић, Кљајићево, Краља Петра I бр. 21а, 

заведена под бројем БП 64085/06 од априла 2016. године; 

3. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД): 

0- Главна свеска заведена под бројем 07/16 гс од априла 2016. године, потписана и 

оверена печатом личне лиценце број ИКС 353 1907 03, од стране главног пројектанта 

Петра Бранежца, дипл. инж. ел.; 

1- Пројекат инжењерског објекта – Изградња хибридног фибер-коаксијалног 

(ХФЦ) кабловског дистрибутивног система заведен под бројем 07/16 од априла 

2016. године, потписан и оверен печатом личне лиценце број ИКС 353 1907 03, од 

стране одговорног пројектанта Петра Бранежца, дипл. инж. ел., са извештајем о 

извршеној техничкој контроли, број ТК 01/16 од априла 2016. године, израђеног од 

стране вршиоца техничке контроле Милорада Поповића, дипл. инж. ел., број лиценце 

ИКС 353 B161 05 
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4. Закључак о сагласности Општинског већа Бела Црква да инвеститор може да користи 

јавно и остало грађевинско земљиште корисника Општине Бела Црква, а на територији 

Општине Бела Црква, број 06-1/2009-02 од 21.01.2009. године; 

5. Уговор о регулисању међусобних односа по питању инсталирања КДС инсталација 

на стубове електродистрибутивних водова у насељеном месту Врачев Гај,  са 

оператором дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција Панчево, број 8Ц.1.0.0.-244087/1-’16 од 08.09.2016. године; 

6. Пуномоћје за подношење захтева број 01-09/2016 од 14.09.2016. године; 

7. Решење о сагласности ЈП ʺПутеви Србијеʺ, заведено под III бројем 344-81/15-6 oд 

10.02.2016. године; 

8. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП; 

9. Доказ о уплати републичке административне таксе. 

 
По службеној дужности, прибављено је: 

- Обавештење о обрачуну доприноса за уређење грађевинског земљишта израђен од 

стране ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква", дел. број 954/2016 од 

28.11.2016. године 

 

Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, овај орган је вршио искључиво 
проверу испуњености формалних  услова за извођење радова и није се упуштао у оцену 
техничке документације,  те у случају штете настале као последица примене техничке 
документације, на основу које је издато решење, за коју се накнадно утврди да није у 
складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је 
израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор. 

 

Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 
72/09, 81/09 и 64/10 - Одлука УС од 10.09.2010. године, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС од 
14.05.2013. године, 50/2013- Одлука УС од 07.06.2013. године, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 
145/14) и члану 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15), ова управа утврдила је да су 
испуњени формални услови за издавање грађевинске дозволе и да је инвеститор уз захтев за 
издавање грађевинске дозволе поднео сву потребну документацију из члана 135. Закона и 
члана 16. Правилника, те је на основу свега напред наведеногрешено као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 
осам дана од дана пријема решења, Покрајинском Секретаријату за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16, 
путем овог Одељења или непосредно другостепеном органу са таксом од 430,00 динара. 
 

 

Стручна и техничка обрада: 

Снежана Радојичић, дипл. инж. грађ. 

  

 

                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

  .           Томислав Дмитровић, дипл. прав.  


