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Општинска управа општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и
инспекцијске послове, на основу чланова 8., 8д., 8ђ., a у вези члана 134. став 2., члана 145.
став 7. и члана 158. 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), чланa 45. став 1. 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), поступајући по захтеву инвеститора
"САТ СИСТЕМ" Д.О.О. са седиштем у Белој Цркви, ул. Војвођанских бригада бб, солитер
Б, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
OДОБРАВА СЕ УПОТРЕБА изграђеног хибридног фибер-коаксијалног (ХФЦ)
кабловског дистрибутивног система, категорије објекта Г, класификационог броја
221300, у Белој Цркви, на катастарским парцелама бр. 10451/1, 10455/2, 10447/61, 10505/1,
10419, 10565, 10505/3, 10462, 10436, 10467, 10432, 10528, 10452/2, 10450/98, 10448, 10450/2,
10446/1, 3153/18, 3153/19, 3155/2, 919, 3150, 3151/2, 3153/3, 3153/20, 10439, 10440, 10441,
10442, 10443, 10510, 10437, 989/1, 989/2, 10479, 10480, 10452/1, 10482, 10485, 10459, 10460,
2787/43, 10423, 10424, 10422, 3979, 10429, 10430, 10434, 10463, 10464, 10465, 2789, 2787/44,
2788, 10470, 10486, 10622, 10469, 10471, 2784/50, 2782/21, 2782/30, 2732, 10466, 2787/42,
1350, 1351, 10431, 10583, 1424, 2890/1, 2890/2, 2892/1, 2893/34, 2877, 2894/3, 2878/6, 10496,
10522, 10428 к.о. Бела Црква, инвеститора "САТ СИСТЕМ" Д.О.О., ПИБ 100513074, са
седиштем у Белој Цркви, ул. Војвођанских бригада бб, солитер Б.
Укупна дужина ваздушно постављених каблова: оптички кабл 9.000 м, коаксијални
каблови 30.000 м.
Радови на изградњи хибридног фибер-коаксијалног (ХФЦ) кабловског
дистрибутивног система изведени су на основу Решења о одобрењу за изградњу
(легализација) бр. 356-13/2005-05 од 28.03.2006. год., Решења о одобрењу за изградњу
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бр. 351-106/2009-05 од 05.08.2009. год. и Пројекта изведеног објекта (ПИО) број
техничке документације 10/16 од априла 2016. године.
Саставни део овог решења је Извештај комисије о техничком прегледу изведених
радова на изградњи хибридног фибер-коаксијалног (ХФЦ) кабловског дистрибутивног
система, који чини Записник комисије за технички преглед за издавање употребне дозволе
и Предлог комисије за технички преглед за издавање употребне дозволе број 01-ТП/16 од
08.06.2016. год.
Гарантни рок утврђује се на основу Правилника о садржини и начину вршења
техничког прегледа објеката,саставу комисије,садржини предлога комисије о утврђивању
подобности објеката за употребу осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (''Сл.гласник РС'' бр.
27/15,29/16).

Образложење
Инвеститор "САТ СИСТЕМ" Д.О.О., ПИБ 100513074, са седиштем у Белој Цркви,
ул. Војвођанских бригада бб, солитер Б, поднео је дана 10.06.2016. године захтев за
издавање употребне дозволе, број поступка ROP-BCR-12779-IUP-1/2016, интерни број 35145/2016-05, за изведене радове на изградњи хибридног фибер-коаксијалног (ХФЦ)
кабловског дистрибутивног система ближе описаног у ставу 1. диспозитива овог Решења.
Уз захтев за издавање употребне дозволе приложена је следећа документација у пдф
формату, потписана квалификованим електронским потписом:
1. Решење о одобрењу за изградњу (легализација) бр. 356-13/2005-05 од 28.03.2006. год.,
Општинске управе општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и
инспекцијске послове;
2. Извод из урбанистичког плана за изградњу примарне мреже кабловског
дистрибутивног система (КДС) бр. 353-35/2009-05 од 05.06.2009. год., Општинске
управе општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове;
3. Решење о одобрењу за изградњу бр. 351-106/2009-05 од 05.08.2009. год., Општинске
управе општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове;
4. Потврда о пријему документације за почетак извођења радова бр. 351-167/2009-05
од 03.11.2009. год., Општинске управе општине Бела Црква, Одељење за урбанизам,
привреду и инспекцијске послове;
5. Закључак о сагласности општинског већа општине Бела Црква да инвеститор може
да користи јавно и остало грађевинско земљиште корисника општине Бела Црква, а на
територији општине Бела Црква, бр. 06-1/2009-02 од 21.01.2009. год., Општинске управе
општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове;
6. Решење о сагласности за потребе изградње хибридног фибер-коаксијалног (ХФЦ)
кабловског дистрибутивног система, бр. 344-81/15-6 од 10.02.2016. године, ЈП Путеви
Србије;
7. Сагласност власника објекта за колективно становање;
8. Уговор о пословној сарадњи у вршењу послова техничког прегледа објекта, без
броја од 04.06.2016. године, закључен између ʺСАТ СИСТЕМʺ Д.О.О. са седиштем у
Белој Цркви, ул. Војвођанских бригада бб, солитер Б, и ʺКАБЕЛНЕТʺ Д.О.О. са
седиштем у Новом Саду, ул. Стефана Првовенчаног бр. 1;
9. Решење о одређивању председника и члана Комисије за технички преглед објекта
број 622/1 од 06.06.2016. године;
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10. Записник Комисије за технички преглед од 08.06.2016. године, са Предлогом за
издавање употребне дозволе, заведена под бројем 01-ТП/16 од 08.06.2016. године,
потписана и оверена печатом личне лиценце број ИКС 353 F042 07, од стране
председника и члана комисије Срђана Ковачевића, дипл. инж. ел.; који заједно чине
Извештај Комисије за технички преглед;
11. Пројекат изведеног објекта (ПИО) који је урадио ʺCABLE ENGINEERINGʺ Д.О.О. са
седиштем у Суботици, ул. Грује Дедића бр. 36:
11.1. 0- Главна свеска пројекта изведеног објекта број техничке документације 10/16 гс
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
инвеститора, стручног надзора и извођача радова којом се потврђује да су радови
изведени према пројектној документацији пројекта изведеног објекта;
11.2. 1- Пројекат инжењерског објекта, ХФЦ дистрибутивног система број пројекта
10/16 од априла 2016. године, потписан и оверен печатом личне лиценце број ИКС 353
1907 03, од стране одговорног пројектанта Петра Бранежца, дипл. инж. ел.;
12. Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем за издавање употребне дозволе;
13. Доказ о уплати административне таксе по тарифном броју 1;
14. Доказ о уплати административне таксе у износу од 0,2% на процењену вредност
објекта, према тарифном броју 170. Закона о републичким административним таксама.
По службеној дужности прибављено је:
1. Решење о грађевинској дозволи бр. 351-95/2015-05 од 10.03.2016. године, Општинске
управе општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,
за изградњу ХФЦ кабловског дистрибутивног система у правцу Бела Црква-Врачев Гај.
Сходно члану 8ђ. Закона опланирању 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 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15), овај орган је утвриода су
испуњени формални услови и да је приложена сва потребну документацијуза издавање
употребне дозволе, на основу члана 158. став 3. 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 42. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник
РС", бр. 113/2015), те је на основу свега напред наведеног решено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба у
року од осам дана од дана пријема истог Покрајинском секретаријату за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, путем овог органа непосредно,
писмено или усмено на записник, таксирана са 430,00 динара административне таксе.
Стручна и техничка обрада:
Снежана Радојичић, дипл. инж. грађ.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Томислав Дмитровић, дипл. прав.
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