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Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске
управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора, ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Извршна
јединица Сомбор из Сомбора, ул. Венац војводе Степе Степановића бр.32, ПИБ 100002887, на
основу члана 134 став 2 и члана 142 став 6 Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС»,
бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС,
132/2014 и 145/2014), члана 27 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/2015), члана 17 Одлуке о општинској управи («Сл.
лист општине Кула», бр. 12/2013 - пречишћен текст), члана 192 Закона о општем управном
поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/2001 и «Сл. гласник РС», бр. 30/2010 и 18/2016) и
Овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-115/2015 од 18.09.2015.године доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Издаје се инвеститору ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Извршна јединица Сомбор из
Сомбора, решење о грађевинској дозволи за изградњу-постављање инфраструктурног
објекта за проширење телекомуникационе мреже у Црвенки, подручје ИПАН-Шећерана,
МИНИ ИПАН-Фабрика и МИНИ ИПАН-Масарикова у уличном коридору на парцелама к.п.
4996, 4987 и 4988 к.о. Црвенка. Гради се бетонско постоље на к.п. 4996 за монтирање ИПАНШећерана и постоље на к.п. 4987 за монтирање и постављање МИНИ ИПАН-а Фабрика и
Масарикова, ТТ каблови и изводни стубићи у уличном коридору.
Траса ТТ каблова, бетонски изводни стубићи и бетонска постоља постављају се у уличном
коридору улица Жарка Зрењанина, Вељка Влаховића и Масарикове у Црвенки.
МИНИ ИПАН-Фабрика и МИНИ ИПАН-Масарикова обједињени су у један МИНИ ИПАН и
постављају се на заједничко бетонско постоље. У главном пројекту обрађени су као целина МИНИ
ИПАН-Масарикова.
Бетонско постоље за ИПАН-Шећерана је димензија 3,10м х 1,30м.
Објекат је категорије Г, класификационе ознаке 222431.
Овим решењем мења се решење о грађевинској дозволи број: 05-351-202/2014 од
11.04.2014. године. Измене се односе на димензије бетонског постоља за ИПАН-Шећерана.
Пројектну документациј чини:
- Главни пројекат број: R2-186/13 од фебруара 2014. године, урађен од стране ''Телеком
Србија'' а.д. Београд. Одговорни пројектанти су: Матија Матарић дипл.инж.ел. бр.
лиценце: 353 5018 03 и Радојица Табачки дипл.инж.грађ. бр. лиценце 310 5368 03.
- Главни пројекат за измену грађевинске дозволе број: R2-186/13 од августа 2016.
године, урађен од стране ''Телеком Србија'' а.д. Београд. Главни и одговорни
пројектант за телекомуникациони део је Матија Матарић дипл.инж.ел. бр. лиценце:
353 5018 03. Одговорни пројектант за грађевински део је Радојица Табачки
дипл.инж.грађ. бр. лиценце 310 5368 03.

-

-

Техничка контрола, извештај бр. 01-1042 од 24.03.2014. године, урађена од стране
предузећа ''Инстел инжењеринг'' д.о.о. Нови Сад. Одговорни вршиоци техничке
контроле су Сања Дивовић дипл.инж.ел. бр.лиценце 353 H263 09 и Славко Кокић
дипл.инж.грађ. бр. лиценце 310 C284 05.
Извештај бр. 01-315/1 од 10.03.2014. године о контроли техничке документације и
примењеним мерама безбедности и здравља на раду, урађен од стране Института за
безбедност и хуманизацију рада Нови Сад.

Вредност радова исказана у главном пројекту за измену грађевинске дозволе је
1.473.648,49 динара.
Ово решење престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно
извођењем радова у року од 2 године од дана његове правоснажности.
Извођач радова је дужан да одмах по завршетку изградње темеља поднесе овом органу
изјаву о завршетку њихове изградње уз коју прилаже геодетски снимак изграђених темеља који је
урађен у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова.
Инвеститор је дужан да трајно чува један примерак техничке документације на основу које
је издато ово решење.
У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово одељење је
проверило испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштало у оцену техничке
документације, нити је испитивало веродостојност докумената које је прибавило у тој процедури.
У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи, за штету насталу као
последица примене техничке документације на основу које је издата ова грађевинска дозвола и за
коју се накнадно утврди да није урађена у складу са прописима и правилима струке солидарно
одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке
контроле и инвеститор.
Објекат за који је у складу са овим законом предвиђено издавање грађевинске дозволе
може се користити по претходно прибављеној употребној дозволи. Захтев за издавање употребне
дозволе подноси се овом органу кроз ЦИС.
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор подноси:
1. Одлуку којом инвеститор именује председника и чланове комисије за технички преглед,
2. Извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за
употребу, са предлогом за издавање употребне дозволе, урађен у складу са
Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу,
осматрању тла и објекта у току грађења и употребе... («Сл. гласник РС», бр. 27/2015 и
29/2016),
3. Елаборат геодетских радова за објекат (бетонско постоље) и подземне инсталације,
4. Главни пројекат потврђен и оверен од стране одговорног извођача радова и
надзорног органа, да је изведено стање једнако пројектованом стању из главног
пројекта или пројекта изведеног објекта (на увид),
5. Доказ о уплати административне таксе и накнаде за ЦИС,
6. Ово решење, потврду пријаве радова, потврду усклађености темеља.
Образложење
Инвеститор, ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Извршна јединица Сомбор из Сомбора, ул.
Венац војводе Степе Степановића бр.32, поднео је дана 12.09.2016. године захтев за измену
решења о грађевинској доволи јер је у току грађења дошло до одступања од димензија бетонског
постоља због промене опреме која ће се постављати на бетонско постоље. Захтев је заведен кроз
ЦИС под бројем ROP-KUL-23212-CPА-1/2016 и у општинској управи Кула под заводним бројем 05351-222/2016.

•
•

Уз захтев инвеститор је доставио:
Решење о грађевинској дозволи број: 05-351-202/2014 од 11.04.2014. године;
Главни пројекат за измену грађевинске дозволе број: R2-186/13 од августа 2016. године,
урађен од стране ''Телеком Србија'' а.д. Београд;

•
•
•
•
•
•

Услове за укрштање и паралелно вођење број: 8А 1.1.0.-Д 07.07.-101801/3-2016 од
25.04.2016. године, издате од стране ЕПС Дистрибуција, Огранак ЕД Сомбор;
Допуну сагласности на пројектну документацију број: 50-55 од 15.04.2016. године, издату од
стране ЈП ''Србијагас'' Нови Сад;
Допуну сагласности број: 266 од 25.04.2016. године, издату од стране ЈКП ''Водовод''
Црвенка;
Елаборат геодетских радова број: 956-03-19/2016 (Геос 181/2016) од 02.09.2016. године,
урађен од старане ''Геос'' из Сомбора;
Пуномоћ за заступање,
Доказ о уплати републичке администативне таксе и накнаде за ЦИС.

Поступајући по захтеву ово одељење је утврдило да је надлежно за поступање по захтеву,
да је подносилац захтева лице које може бити инвеститор те врсте радова, да је захтев поднет у
прописаној форми и да садржи све прописане податке, да је приложена сва прописана
документација, да су измене у односу на претходно решење о грађевинској дозволи у складу са
издатом локацијском дозволом и да је инвеститор приложио доказ о уплати прописане таксе и
накнаде за ЦИС.
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи поднео сву
потребну документацију из члана 142 став 3 Закона о планирању и изградњи решено је као у
диспозитиву.
Административна такса за ово решење наплаћена је у износу од 4721,00 динара у складу
са Законом о републичким административним таксама («Сл. гласник РС», бр. 43/2003... 45/2015).
Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура, за подношење захтева
наплаћена је у износу од 5.000,00 динара.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба у
року од осам дана од дана пријема Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и
саобраћај у Новом Саду. Жалба се изјављује непосредно или путем овог органа таксирана са
440,00 динара административне таксе.
Oбрадила, Лидија Иван дипл.инж.грађ.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда дипл.инж.грађ.

Доставити:
1. Инвеститору,
2. Грађевинској инспекцији,
3. Имаоцима јавних овлашћења у електронском облику (''ЕПС Дистрибуција''-''Огранак
Електродистрибуција Сомбор'', ЈКП ''Водовод'' Црвенка и ЈП ''Србијагас'' Нови Сад),
4. Објављивање у електронском облику путем интернета и
5. А р х и в и.

