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Б л а ц е 

Општинска управа Општине Блаце, решавајући по поднетом захтеву ''Телеком Србија'' а.д. 
Београд ул. Таковска бр. 2, (МБ:                  ), поднет од стране пуномоћника Николић Зорана из 
Ниша, ул. Вожда Карађорђа бр. 11 (ЈМБГ:                            ), за издавање Решења о употребној 
дозволи за изградњу и модернизацију линијског инфраструктурног објекта спојног оптичког кабла, 
капацитета 48 оптичких влакана, на основу чл. 145. став 7., 158. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–УС, 
98/13–УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 42.-47. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр. 113/15), Правилника 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 и 
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката ("Сл. гласник РС", број 27/2015 и 
29/2016), Правилникa о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката објеката ("Сл. гласник РС", број 23/2015, 77/15 и 58/16)  
и чл. 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001) и („Сл. гласник 
РС“, бр. 30/10), издаје:  

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПOТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 

 
Дозвољава се инвеститору, ''Телеком Србија'' а.д. Београд ул. Таковска бр. 2, (МБ:                ), 

употреба  линијског инфраструктурног објекта спојног оптичког кабла, капацитета 48 оптичких 
влакана, на релацији Блаце-Барбатовац, у дужини од 13.300,00м, на дубини од 1,20м ван насељеног 
места и на прелазу пута, 1,00м у насељеном делу, ширине рова 0,40м (класификациони број 221300, 
категорија Г), на кп бр. 1334/2 КО Горњи Кашевар и 3407 и 1823/7 КО Барбатовац. За наведени 
објекат, издато је Решење о одобрењу за изградњу линијског инфраструктурног објекта бр. III-02-351-
91/13 дана 22.03.2013 године, од стране Општинске управе Општине Блаце, које је правноснажно од 
10.04.2013 год..  

Саставни део овог решења јесу: Главна свеска пројекта за извођење, Идејни пројекат за 
изградњу спојног оптичког кабла на релацији Блаце-Барбатовац, Извештај Комисије за технички 
преглед коју чине, Душан Илић, дипл.инж.ел. са лиценцом ИКС бр. 353 2702 03-председник Комисије 
и Мирко Петковић,  дипл.инж.арх. са лиценцом ИКС бр. 300 N524 14-члан Комисије и Елаборат 
геодетских радова за подземне инсталације оптичког кабла на релацији Блаце – Барбатовац. 

Увидом у извештај Комисије за технички преглед изведених радова, гарантни рок за изведене 
радове је две године.  

 
О б р а з л о ж е њ е    

 
Инвеститор, ''Телеком Србија'' а.д. Београд ул. Таковска бр. 2, (МБ:                    ), поднео је 

Општинској управи Општине Блаце, преко пуномоћника Николић Зорана из Ниша, ул. Вожда 
Карађорђа бр. 11 (ЈМБГ:                              ), захтев заведен под бројем III-02-351-710/16 од 07.10.2016 
год.,  за издавање Решења о употребној дозволи за изграђени линијски инфраструктурни објекат 
спојног оптичког кабла, капацитета 48 оптичких влакана, на релацији Блаце-Барбатовац, у дужини од 
13.300,00м, на дубини од 1,20м ван насељеног места и на прелазу пута, 1,00м у насељеном делу, 
ширине рова 0,40м (класификациони број 221300, категорија Г), на кп бр. 1334/2 КО Горњи Кашевар 
и 3407 и 1823/7 КО Барбатовац. 

 

Уз захтев, инвеститор је поднео: 
 

1. Идејни и главни пројекат за изградњу спојног оптичког кабла на релацији Блаце-Барбатовац бр. 
4978-18785/7 од 24.01.2013 год., који је израдила Извршна јединица Ниш/Пирот/Прокупље Служба за 
планирање и инжењеринг Ниш, ул. Вождова бр. 11а, са изјавом, потврдом и овером инвеститора, 
надзорног органа и одговорног извођача, да је изведено стање једнако пројектованом. Одговорни 
пројектант је мр Зоран Т. Цветковић, дипл.инж.ел. са лиценцом ИКС бр. 353 С234 05. Техничку 
контролу главног пројекта бр. 73/13 од 22.05.2013 год., извршило је Предузеће „Поглед 
телекомуникације“ доо Ниш, ул. Војводе Мишића бр. 58. Одговорни вршилац техничке контроле је 
Бојана Петковић дипл.инж.ел. са лиценцом ИКС бр. 353 К298 11. 

Служба за урбанизам, 
грађевинарство, комунално стамбене 
и имовинско правне послове  

 



2. Главну свеску пројекта за извођење, бр. тех. документације 7131-329237/1-2016, Ниш 30.08.2016 
год., коју је израдило Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд ул. Таковска бр. 
2. Главни и одговорни пројектант је Зоран Т. Цветковић, дипл.инж.ел. са лиценцом ИКС бр. 353 С234 
05. 
3. Извештај Комисије за технички преглед за употребу изграђеног објекта спојног оптичког кабла на 
релацији Блаце-Барбатовац на кат. парц. бр. 1334/2 КО Горњи Кашевар и 3407 и 1823/7 КО 
Барбатовац, који је израдило Предузеће за инжењеринг, трговину, пројектовање и извођење 
грађевинских и занатских радова „Горјан“ доо Београд, ул. Цвијићева бр. 40а, под бр. 17/16 од 
03.02.2016 год.. Комисију чине Душан Илић, дипл.инж.ел. са лиценцом ИКС бр. 353 2702 03-
председник Комисије и Мирко Петковић,  дипл.инж.арх. са лиценцом ИКС бр. 300 N524 14-члан 
Комисије. 
4. Изјаву коју је у име Инвеститора, ''Телеком Србија'' а.д. Београд ул. Таковска бр. 2 потписао 
Звонко Милошевић, у име стручног надзора-Сандра М. Коцић дипл.инж.ел. са лиценцом ИКС бр. 353 
Н369 09 и у име извођача „Телекомуникације“ доо Блаце-Иван З. Мијајловић дипл.инж.ел. са 
лиценцом ИКС бр. 453 8488 05, да је изведено стање једнако пројектованом. 
5. Елаборат геодетских радова за подземне инсталације оптичког кабла на релацији Блаце – 
Барбатовац из 2013 год., који је израдила Геодетска радња „Пиранида“ Звездан Милосављевић Пр 
Брус, ул. Лоле Рибара бр. 9.  
6. Пуномоћје-Одлуку, бр. 6586/1-2016 од 11.01.2016 год., којом је инвеститор, ''Телеком Србија'' 
АД, ул. Таковска бр. 2, Београд, овластио Николић Зорана из Ниша, ул. Вожда Карађорђа бр. 11, 
(ЈМБГ: 2404956730083), да у њено име предузме неопходне радње везано за предметни захтев.  
7. Доказе о уплати реп. административне таксе, општинске накнаде и накнаде за ЦЕОП. 
 

Гарантни рок утврђен је на основу чл. 26. Правилника 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 и минималним 
гарантним роковима за поједине врсте објеката("Сл. гласник РС", број 27/2015 и 29/2016). 
 

У складу са чл. 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
(„Сл. лист Општине Блаце“ бр. 1/15), допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава 
се за објекте комуналне и друге инфраструктуре.   

 

Обавеза Инвеститора, ''Телеком Србија'' а.д. Београд ул. Таковска бр. 2, јесте, да у складу са 
да Законом о републичким административним таксама (''Сл.гласник РС'' бр. 43/2003, 51/2003-исп. 
61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-у.д.и., 55/2012-у.д.и., 93/2012,47/2013-
у.д.и, 65/2013, 57/2014-др.закон., 45/2015-у.д.и., 83/2015, 112/2015 и 50/16-уди), тарифни број 170, 
изврши уплату републичке административне таксе у износу од 7.082,11 дин., на жиро рачун бр. 840-
742221843-57 позив на бр. 97 29-023. Предрачунска вредност износи из Идејног пројекта за изградњу 
спојног оптичког кабла на релацији Блаце-Барбатовац бр. 4978-18785/7 од 24.01.2013 год., износи 
6.651.310,45 дин.. Извршеном валоризацијом на основу индекса потрошачких цена у Србији, 
обрачунат је износ од 7.082.114.,43 дин.. 0,1% од наведеног износа износи 7.082,11 дин..  
 

Ценећи поднети захтев, а посебно наводе из записника Комисије за технички преглед за 
издавање употребне дозволе, овај орган управе је утврдио да су испуњени сви услови за издавање 
решења о употребној дозволи у складу са чл. 158. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09–исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–УС, 98/13–УС, 
132/14 и 145/14), па је решено као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења  може се изјавити жалба Министарству 
грађевинарствa, саобраћаја и инфраструктуре-Нишавски управни округ, Ниш, у року од 8 дана од 
дана достављања, а преко ове Службе, кроз ЦИС. Уз жалбу се подноси доказ о уплати републичке 
админстративне таксе у износу од 440,00 динара, уплатом на жиро рачун бр. 840-742221843-57, са 
позивом на број 97 29-023. 
 

Решење доставити: Подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији, РГЗ-СКН Блаце по   
правноснажности решења, имаоцима јавних овлашћења, надлежном за 
објављивање на интернет страни општине Блаце и архиви. 

Обрада: 
Виши сарадник                                                                                          НАЧЕЛНИК 
за грађевинарство                                                                              ОПШТИНСКЕ УПРАВE 
Ненад Стевановић, грађ.инж.                                                                Зоран Милутиновић 
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