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М а л о   Ц р н и ћ е 

Општинска управа Мало Црниће решавајући по захтеву ,,Телеком Србија“ а.д. из 
Београда улица Таковска број 2, на основу члана на основу члана 134. 135 и 136. Закона о 
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС”,број 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, 145/14 и 83/18), 
чланова 21. 22. и 55. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем 
(,,Сл. гласник РС“, број 113/15) и члана 84. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде и начина вршења  техничке контроле техничке документације према класи и 
намени објекта (,,Сл. гласник РС“ бр. 23/2015), Просторног плана општине Мало Црниће 
(,,Службени гласник општине Мало Црниће број 5/2010), и члана 136. Закона о општем 
управном поступку (,,Службени гласник РС”, број 8/2016 ) доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

ИЗДАЈЕ СЕ ,,Телеком Србија“ а.д. из Београда улица Таковска број 2, МБ 
17162543, гађевинска дозвола за полагање телекомуникационог кабла на релацији АТЦ 
,,Велико Село“ - N2 Врбница у КО Велико Село и КО Врбница општина Мало Црниће на 
катастарским парцелама: 959, 1529, 1500, 1502, 503, 1505, 1506 и 1523 КО Велико Село и 
1477, 833, 835, 836/1, 826, 40, 828, 832, 831, 2632 и 2157 КО Врбница. Објекат је категорије 
Г, класификационог броја 222431.

Укупна дужина подземне инсталације је 3.376,00 метра, капацитета 24 оптичка 
влакна. 

Процењена предрачунска вредност објекта је 2.652.536,98 динара.
Саставни делови овог решења су:
1. Локацијски услови број ROP-MCR-35003-LOC-1/2018, наш број 353–36/18 издати  

од  Општинске управе Мало Црниће  дана 24. децембра 2018. године.
2. Главна свеска и Извод из пројекта за грађевинску дозволу, које је израдило 

Друштво за производњу и трговиону ,,JUGOTRADE“ доо Београд улица Драгослава 
Срејовића број 1v. Одговорни пројектант Борис Бегенишић дипл. инж. ел. лиценца број 
IKS 353 B183 05 број техничке документације PGD-04A-2019-0 из фебруара 2019. године.

3. Пројекат за грађевинску дозволу који је израдило Друштво за производњу и 
трговиону ,,JUGOTRADE“ доо Београд улица Драгослава Срејовића број 1v. Одговорни 
пројектант Борис Бегенишић дипл. инж. ел. лиценца број IKS 353 B183 05 број техничке 
документације PGD-04A-2019-0 из фебруара 2019. године.

4. Пројекат сигналне и телекомуникационе инсталације који је израдило Друштво 
за производњу и трговиону ,,JUGOTRADE“ доо Београд улица Драгослава Срејовића број 
1v. Одговорни пројектант Борис Бегенишић дипл. инж. ел. лиценца број IKS 353 B183 05 
број техничке документације PGD-04A-2019-5 из фебруара 2019. године.

5. Извештај о Техничкој контроли коју је извршио ,,TeleGroup“ доо из Београда 
улица Светозара Милетића број 9а. Вршилац техничке контроле је Дарко Корда дипл. инж. 
ел. лиценца број 353 F901 08. 

6. Ослобођено плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта по члану 11. 
Одлуке o утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта. 

Инвеститор је у обавези да:



Осам дана пре почетка грађења овом Одељењу поднесе пријаву почетка грађења, 
која садржи датум почетка и рок завршетка извођења радова.

Изврши обележавање градилишта таблом, у складу са чланом 149. Закона о 
планирању и изградњи.

Преко извођача радова, односно лично поднесе овом Одељењу, изјаву о завршетку 
објекта у конструктивном смислу (одмах по завршетку објекта у конструктивном смислу).

Обезбеди стручни надзор у току грађења објекта.
Поднесе захтев за издавање употребне дозволе, по завршетку радова одобрених 

овим решењем.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од две године од дана 

правноснажности овог решења не почне са грђењем односно извођењем радова. 
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана 

правноснажности овог решења не изда употребна дозвола. 

О б р а з л о ж е њ е

,,Телеком Србија“ а.д. из Београда улица Таковска број 2, поднело је захтев заведен 
под бројем ROP-MCR-5391-CPI-1/2019 дана 12. марта 2019. године за издавање 
грађевинске дозволе за полагање телекомуникационог кабла на релацији АТЦ ,,Велико 
Село“ - N2 Врбница у КО Велико Село и КО Врбница општина Мало Црниће на 
катастарским парцелама: 959.1529, 1500, 1502, 503, 1505, 1506 и 1523 КО Велико Село и 
1477, 833, 835, 836/1, 826, 40, 828, 832, 831, 2632 и 2157  КО Врбница.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, инвеститор је приложио: 
1. Локацијске услове број ROP-MCR-35003-LOC-1/2018, наш број 353–36/18 издате  

од  Општинске управе Мало Црниће  дана 24. децембра 2018. године.
2. Главну свеску и Извод из пројекта за грађевинску дозволу, које је израдило 

Друштво за производњу и трговиону ,,JUGOTRADE“ доо Београд улица Драгослава 
Срејовића број 1v. Одговорни пројектант Борис Бегенишић дипл. инж. ел. лиценца број 
IKS 353 B183 05 број техничке документације PGD-04A-2019-0 из фебруара 2019. године.

3. Пројекат за грађевинску дозволу који је израдило Друштво за производњу и 
трговиону ,,JUGOTRADE“ доо Београд улица Драгослава Срејовића број 1v. Одговорни 
пројектант Борис Бегенишић дипл. инж. ел. лиценца број IKS 353 B183 05 број техничке 
документације PGD-04A-2019-0 из фебруара 2019. године.

4. Пројекат сигналне и телекомуникационе инсталације који је израдило Друштво 
за производњу и трговиону ,,JUGOTRADE“ доо Београд улица Драгослава Срејовића број 
1v. Одговорни пројектант Борис Бегенишић дипл. инж. ел. лиценца број IKS 353 B183 05 
број техничке документације PGD-04A-2019-5 из фебруара 2019. године.

5. Извештај о Техничкој контроли коју је извршио ,,TeleGroup“ доо из Београда 
улица Светозара Милетића број 9а. Вршилац техничке контроле је Дарко Корда дипл. инж. 
ел. лиценца број 353 F901 08. 

УСЛОВЕ ЗА ПРИКЉУЧАК НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ: 
издати од следећих ималаца јавних овлашћења:  
-ЈП „СРБИЈАГАС“ из Новог Сада услови број ОР368/18 (1130/18) издати дана                    

17. септембра 2018. године
-ОДС ,,ЕПС Дистрибуција“ из Београда улица Масарикова број 1-3 услови број 

8В000-35970-18 издати дана 19. септембра 2018. године.
-ЈКП ,,ЧИСТОЋА“ Мало Црниће услови број 352-1194 издати дана 12. децембра 

2018. године.
-ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, услови број ROP-MCR-35003-LOC-1-HPAP-

9/2018  издати дана 18. децмбра 2018. године.
Обавезе инвеститора описане у диспозитиву овог решења прописане су члановима 

30, 39 и 41 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (,,Сл. гласник РС“, 



број 22/2015) и Правилником о изгледу и садржини и месту постављања градилиште табле 
(,,Сл. гласник РС“, број 22/2015).
              Како је инвеститор уз захтев за издавање  грађевинске дозволе доставио сву 
потребну документацију из члана 135. на основу чланова 134 и 136  Закона о планирању и 
изградњи (,,Службени гласник РС”,број 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),  чланова 20, 21 и 55 
Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС“, 
број 113/2015) и члана 84 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина 
вршења  техничке контроле техничке документације према класи и намени објекта (,,Сл. 
гласник РС“ бр. 23/2015) 
            За ово решење наплаћена је републичка административна такса у износу од 1070,00 
динара у смислу члана 5. тарифни број 165 Закона о републичким административним 
таксама (,,Сл. гласник РС“ бр 43/03, 51/03, 61/05 др. закон, 5/09, 93/12, 47/13, 65/13 –др. 
закон и 57/14) и накнада у износу од у износу од 5.000,00 динара на основу члана 1. 
тарифног броја 6. став 13. Одлуке о накнади за услуге које врши општинска управа 
(,,Службени гласник Општине Мало Црниће”,број 2/09 и 4/10). 

Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог 
непосредно или преко овог органа Министарству грађевинарства,саобраћаја и 
инфраструктуре Зајечарски округ- 19000 Зајечар, Генерала Гамбете 44, таксирану са 430,00 
динара по тарифном број 2. Закона о административним таксама и 100,00 динара на основу 
члана 1. Одлуке o накнади за услуге које врши Општинска управа.
 
Доставити: 
инвеститору 2 примерка
грађевинском инспектору 1 примерак
имаоцима јавних овлашћења
архиви у предмету 1 примерак

                                                                                                             Шеф одсека
                                                                                          дипл. прав. Снежана Милошевић


