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Дана: 14.05.2019. год.
БАЧКА ТОПОЛА
Општинска управа Бачка Топола - Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство,
заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду у смислу члaна 145., став 5. Закона о
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09 исп., 64/2010 одлука-У.С., 24/2011, 121/2012,
42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), члана 3., став 1. тачка 23.)
Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт
надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу
решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се
прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи (''Сл. гласник РС'', број 2/2019), члана 28.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', број
113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 136., став 1. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'',
број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 15. Одлуке о општинској управи Бачка Топола
(''Службени лист општине Бачка Топола'' број 19/16) и на основу Решења о овлашћењу, број 1-13/2017 од
12.07.2017. год., решавајући по захтеву привредног друштва ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. БЕОГРАД –
Извршна јединица Суботица са седиштем у Суботици, улица Првомајска, број 2., заступаног по овлашћеном
лицу Драгану Еветовићу из Суботице, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Издаје се привредном друштву ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. БЕОГРАД – Извршна јединица Суботица
са седиштем у Суботици, улица Првомајска, број 2., заступаног по овлашћеном лицу Драгану Еветовићу из
Суботице, решење о одобрењу извођења радова на изградњи приводног оптичког кабла за објекат ''Delmax''
у Бачкој Тополи, на катастарским парцелама, број 7317 и 7554, све у к.о. Бачка Топола-град.
Објекат је категорије ''Г'', класификациона ознака је 222431 – локални телекомуникациони, подземни
вод.
Радови се односе на изградњу приводног оптичког кабла. У новоизграђен ров димензије 0,40м
x1,00м, полаже се цев ПЕ Φ40 мм у коју ће се увлачити/удувати оптички кабл. Изнад цеви се поставља
опоменска/метализована трака, а након тога се терен враћа у првобитно стање. Планира се
увлачење/удувавање оптичког кабла са мономодним влакнима капацитета 12 оптичких влакана. На
прелазима улица Главна и Светосавска ради се подбушење пута и постављање цеви ПВЦ Φ110 мм.
Оријентациона дужина трасе је око 150,00м.
Изградња ће се се извести на основу идејног пројекта, који чини саставни део овог решења.
Предрачунска вредност радова износи 159.522,51 дин., без ПДВ-а.
Образложење
Привредно друштво ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. БЕОГРАД – Извршна јединица Суботица са
седиштем у Суботици, улица Првомајска, број 2., заступаног по овлашћеном лицу Драгану Еветовићу из
Суботице, поднело је дана 13.05.2019. год., захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на
изградњи приводног оптичког кабла за објекат ''Delmax'' у Бачкој Тополи, на катастарским парцелама, број
7317 и 7554, све у к.о. Бачка Топола-град.

Уз захтев је приложено:
1. Локацијски услови, број ROP-BTP-7498-LOC-1/2019 од 17.4.2019. год.
2. Извод из листа непокретности, број 5637 к.о. Бачка Топола-град, број 952-5/2019-30 од
29.03.2019. год.
3. Извод из листа непокретности, број 4696 к.о. Бачка Топола-град, број 952-5/2019-30 од
29.03.2019. год.
4. ''ИДП'' - Идејни пројекат – ''0'' – Главна свеска, број Р2-11/19 од априла 2019. год., израђено од
стране ''Телеком Србија'' а.д. Београд из Београда, улица Таковска, број 2., главни пројектант је
Илија Радаковић, дипл.инж.ел., лиценца број 353 К857 11
5. ''ИДП'' - Идејни пројекат – ''5'' – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, број Р211/19 од априла 2019. године, израђено од стране ''Телеком Србија'' а.д. Београд из Београда,
улица Таковска, број 2., одговорни пројектант је Илија Радаковић, дипл.инж.ел., лиценца број
353 К857 11
6. Технички услови за укрштање и паралелно вођење објеката линијске инфраструктуре, број
95/2019-БТ од 03.04.2019. год., дати од стране ''BEOГАС'' а.д. Београд из Београда, општина
Раковица, улица Патријарха Димитрија, број 12В.
7. Одговор, III., број АХ558 од 11.04.2019. год., дат од стране Ј.П. ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'' БЕОГРАД
из Београда улица Булевар краља Александра, број 282.
8. Услови за полагање оптичког кабла у Бачкој Тополи број UU-1491/19 од априла 2019. год.,
издати од стране Ј.П. за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење БАЧКА
ТОПОЛА из Бачке Тополе улица М. Тита, број 70.
9. Услови за пројектовање, број 87.1.0.0.-Д.07.09.-103661-19 од 11.04.2019. год., дати од стране
''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'' – Огранак ''Електродистрибуција Суботица'' СУБОТИЦА из
Суботицеулица Сегедински пут, број 22.-24.
10. Услови, број ROP-BTP-7498-LOC-1/2019/telekom-delmax од 09.04.2019. год., дати од стране Ј.П.
''КОМГРАД'' Бачка Топола из Бачке Тополе улица Матије Корвина, број 18.
11. Одлука о давању овлашћења, број 734064-2018 од 20.02.2018. год., дата од стране ''Телекома
Србија'' а.д. Београд, запосленима на неодређено време, међу којима и Драгану Еветовићу
Како је инвеститор, уз захтев на основу члaна 145. Закона о планирању и изградњи, поднео сву
потребну документацију, решено je како је и наведено у диспозитиву овог Решења.
Накнада за вођење централне евиденције за издавање решења у складу са чланом 145. Закона о
планирању и изградњи, Агенцији за привредне регистре у износу од 2.000,00 дин., плаћена је – Налог за
пренос од 07.05.2019. год.
Такса за ово решење наплаћена је у износу од 5.770,00 дин. на основу тарифног броја 1. и 165. Закона
о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'', број 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005,
101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011- усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн.,
93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013- др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015- усклађени
дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017- усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2017испр., 50/2018 - усклађени дин. изн. и 95/2018), као и накнада за рад Општинске управе у износу од 1.150,00
дин., по тарифном броју 9. (''Сл. лист општине Бачка Топола'', број 05/2009, 12/2009, 02/2011 и 03/2011).
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења, подносилац захтева може изјавити
жалбу у року од 8 (осам) дана од дана достављања. Жалба се подноси Покрајинском секретаријату за
енергетику, грађевинарство и саобраћај, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина, број 16., а предаје се овом
одељењу посредством Централног информационог система.
Жалба се таксира 470,00 дин., републичке административне таксе по тарифном броју 6. Закона о
републичким административним таксама. ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005
- др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012,
47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин.
изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017 и 3/2018испр.) и 170,00 дин., општинске таксе по тарифном броју 3 Одлуке о општинским административним
таксама (''Сл. лист општине Бачка Топола'', број 05/2009, 02/2011, 03/2011 и 10/2012).
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