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43. 

    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-3-67/2020-II
Дана: 28. априла 2020. године
Б а ч

На основу  члана  135.  Закона  о  планирању и  изградњи (“Сл.  Гласник  РС“,  бр.  72/2009,  81/2009-
исправка,  64/2010-одлука УС, 24/2011,  121/2012,  42/2013-одлука УС, 50/2013,одлука УС, 98/2013,
132/14 и 145/14,  одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др закон и 9/2020), члана
2.  Одлуке  о  утврђивању  накнаде  за  заснивање  права  службености  на  стварима  у  јавној  својини
општине Бач (“Службени лист општине Бач“,  бр. 22/2017), Општинско веће општине Бач на 147.
седници одржаној 28. априла 2020. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

        
           1. ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА ЗАХТЕВ И УСТАНОВЉАВА СЕ право службености
пролаза и вођења оптичког кабла, кабловско дистрибутивног система, дуж улица у насељеном месту
Бођани у општини Бач преко катастарских парцела и то:

Редни
број

Број
катастарске

парцеле

К.О. Дужина Грађевински
реон

Начин
коришћења

Облик
својине

1 184 Бођани 103 да улица јавна
2 248 Бођани 30 да пашњак јавна
3 299 Бођани 278 да улица јавна
4 345 Бођани 187 да улица јавна
5 370 Бођани 197 да улица јавна
6 427 Бођани 86 да улица јавна
7 447 Бођани 48 да улица јавна
8 462 Бођани 87 да улица јавна
9 512 Бођани 216 да улица јавна
10 529 Бођани 94 да улица јавна
11 558 Бођани 127 да улица јавна
12 575 Бођани 83 да улица јавна
13 662 Бођани 836 да улица јавна
14 663 Бођани 349 да улица јавна
15 664 Бођани 232 да улица јавна
16 665 Бођани 147 да улица јавна
17 667 Бођани 373 да улица јавна
18 668 Бођани 991 да улица јавна
19 669 Бођани 77 да улица јавна
20 670 Бођани 250 да улица јавна
21 3779 Бођани 49 да некатегорисани

пут
јавна

22 478/1 Бођани 112 да улица јавна
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23 666/1 Бођани 252 да улица јавна
24 671/1 Бођани 250 да улица јавна
25 671/2 Бођани 46 да улица јавна
26 671/3 Бођани 161 да улица јавна
27 672/1 Бођани 38 да улица јавна
28 672/2 Бођани 261 да улица јавна

Укупна дужина трасе:  5960 метара; број стубова: 132 комада

на којима је као носилац права јавне својине уписана општина Бач, у целости, у корист ДОО ,,САТ-
ТРАКТ“, из Бачке Тополе, ул. Маршала Тита 111, мб:08551375, пиб:101446215.

2. ОДБИЈА СЕ ЗАХТЕВ у делу који се односи на катастарску парцелу бр. 480 к.о. Бођани,
уписана као државна својина, корисник општина Бач, укупне површине 6356м2, јер на истој није
установљено право јавне својине општине Бач.

3. Службеност пролаза преко катастарских парцела из става 1. изреке решења, установљава се
у циљу изградње кабловског дистрибутивног система у насељеном месту Бођани.

          4.  ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „САТ-ТРАКТ“ ДОО да сва  евентуална  оштећења  на  катастарским
парцелама из става 1. изреке овог  решења санира о свом трошку.

5. На основу овог решења закључиће се уговор између ,,САТ-ТРАКТ“ ДОО, из Бачке Тополе и
општине Бач, којим ће се ближе уредити услови и начин успостављања службености пролаза као и
питање накнаде.

6.  Ово решење је коначно и има се објавити у “Службеном листу општине Бач”.

О б р а з л о ж е њ е

              ДОО ,,САТ-ТРАКТ“ из Бачке Тополе, ул. Маршала Тита 111, мб:08551375, пиб:101446215,
обратило се овом органу са захтевом ради успостављања службености пролаза преко катастарских
парцела  наведених  у  диспозитиву  овог  решења,  а  у  циљу  изградње  кабловско  дистрибутивног
система у насељеном месту Бођани.
            Уз захтев је достављена следећа документација:

-Главна свеска са графичким прилогом КДС - Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу
КДС  Бођани 07/2019.

Увидом у податке  Републичког геодетског завода,  е-катастра утврђено је да је катастарска
парцела бр. 480 к.о. Бођани  уписана као државна својина, корисник општина Бач, укупне површине
6356м2. +Надаље,  чланом  2.   Одлуке о утврђивању накнаде за заснивање права службености на
стварима  у  јавној  својини  општине  Бач  („Сл.  лист  општине  Бач“,  22/2017)  прописано  је  да  се
заснивање  права  службености  на  стварима  у  јавној  својини  општине  Бач  одобрава  решењем
Општинског већа. На основу наведеног произилази да у конкретном случају није могуће засновати
право службености на катастарској парцели број 480 ко Бођани с обзиром да предметна парцела није
у јавној својини општине Бач, односно, по поднетом захтеву могуће је поступити само делимично те
донети  решење  којим  се  установљава  право  службености  пролаза  за  вођење  оптичког  кабла
дистрибутивног система дуж улица у насељеном месту Бођани само преко катастарских парцела које
су у јавној својини општине Бач.
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             На основу приложених доказа,  а сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/2009,81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019-др закон и 9/2020), донето је решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега се не може изјавити
жалба, већ се може покренути управни спор тужбом која се подноси непосредно Управном суду у
Бeограду у року од 30 дана од дана достављања решења.

Решење доставити:

1. ДОО „САТ ТРАКТ“ Бачка Топола, ул. Маршала Тита 111;
2. Општина Бач; и 
3. Архива.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ

                                             Председавајући Општинског већа
                                                                                  Председник   општине Бач

                                                                                      Борислав Антонић с.р.



 ``
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44. 

   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-3-68/2020-II
Дана: 28. априла 2020. године
Б а ч

На основу члана  135.  Закона  о планирању и изградњи (“Сл.  Гласник  РС“,  бр..  72/2009,  81/2009-
исправка,  64/2010-одлука УС, 24/2011,  121/2012,  42/2013-одлука УС, 50/2013,одлука УС, 98/2013,
132/14 и 145/14,  одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др закон и 9/2020), члана
2.  Одлуке  о  утврђивању  накнаде  за  заснивање  права  службености  на  стварима  у  јавној  својини
општине Бач (“Службени лист општине Бач“,  бр. 22/2017), Општинско веће општине Бач на 147.
седници одржаној 28. априла 2020. године,  доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

          
             1. ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА ЗАХТЕВ И УСТАНОВЉАВА СЕ  право службености
пролаза и вођења оптичког кабла кабловско дистрибутивног система, дуж улица у насељеном месту
Вајска у општини Бач преко катастарских парцела и то:

Редни
број

Број
катастарске

парцеле

К.О Дужина Грађевински
реон

Начин
коришћења

Облик
својине

1 1214 Вајска 111 да улица јавна
2 1261 Вајска 106 да улица јавна
3 1945 Вајска 1045 да улица јавна
4 1184 Вајска 151 да улица јавна
5 1957 Вајска 282 да улица јавна
6 1272 Вајска 24 да улица јавна
7 1946/2 Вајска 76 да улица јавна
8 1147 Вајска 223 да улица јавна

9 1106 Вајска 221 да улица јавна
10 1103 Вајска 107 да улица јавна
11 3728 Вајска 52 да некатегорисани

пут
јавна

12 3737/4 Вајска 147 да некатегорисани
пут

јавна

13 3745 Вајска 20 да некатегорисани
пут

јавна

14 94 Вајска 292 да улица јавна
15 1101/1 Вајска 119 да улица јавна
16 2 Вајска 32 да улица јавна
17 1341 Вајска 213 да улица јавна
18 1958 Вајска 853 да улица јавна
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19 1099/6 Вајска 142 да улица јавна
20 1097 Вајска 23 да улица јавна
21 1021 Вајска 215 да улица јавна
22 1947 Вајска 602 да улица јавна
23 1956 Вајска 552 да улица јавна
24 1959 Вајска 438 да улица јавна
25 1552 Вајска 207 да улица јавна
26 1961 Вајска 244 да улица јавна
27 1765 Вајска 176 да улица јавна
28 1705 Вајска 106 да улица јавна
29 1962 Вајска 404 да улица јавна
30 1812 Вајска 133 да улица јавна
31 1860 Вајска 133 да улица јавна
32 1666 Вајска 66 да улица јавна
33 1899 Вајска 148 да улица јавна
34 1963 Вајска 485 да улица јавна
35 1948/1 Вајска 929 да улица јавна
36 1948/2 Вајска 80 да улица јавна
37 1952 Вајска 530 да улица јавна
38 1953 Вајска 532 да улица јавна
39 1954 Вајска 394 да улица јавна
40 1955 Вајска 245 да улица јавна
41 1951 Вајска 716 да улица јавна
42 908 Вајска 185 да улица јавна
43 1949 Вајска 556 да улица јавна
44 493 Вајска 208 да улица јавна
45 579 Вајска 177 да улица јавна
46 539 Вајска 184 да улица јавна
47 1704 Вајска 36 да улица јавна

Укупна дужина трасе:  12920 метара; број стубова: 338 комада

на којима је као носилац права јавне својине уписана општина Бач, у целости, у корист ДОО,,САТ-
ТРАКТ“, из Бачке Тополе, ул. Маршала Тита 111, мб:08551375, пиб:101446215.

2. ОДБИЈА СЕ ДЕО ЗАХТЕВА који се односи на катастарску парцелу број 3742,уписана као
државна својина Републике Србије, корисник општина Бач, остало грађевинско земљиште, затим на
парцелу број 3729/3, уписана као државна својина Републике Србије, корисник општина Бач, остало
грађевинско земљиште и катастарску парцелу број 3738/2, уписана као државна својина Републике
Србије,корисник  општина  Бач,  остало грађевинско земљиште,  све ук.о.  Вајска  јер на  побројаним
парцелама није установљено право јавне својине општине Бач.

 

 3. Службеност пролаза преко катастарских парцела из става 1. изреке решења, установљава се у
циљу изградње кабловског дистрибутивног система у насељеном месту Вајска.

4. ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  „САТ-ТРАКТ“  ДОО да  сва  евентуална  оштећења  на  катастарским
парцелама из става 1. изреке овог  решења санира о свом трошку.

5. На основу овог решења закључиће се уговор између ,,САТ-ТРАКТ“ ДОО, из Бачке Тополе и
општине Бач, којим ће се ближе уредити услови и начин успостављања службености пролаза као и
питање накнаде.

6. Ово решење је коначно и има се објавити у Службеном листу општине Бач.
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О б р а з л о ж е њ е

              ДОО ,,САТ-ТРАКТ“ из Бачке Тополе, ул. Маршала Тита 111, мб:08551375, пиб:101446215,
обратило се овом органу са захтевом, ради успостављања службености пролаза преко катастарских
парцела  наведених  у  диспозитиву  овог  решења,  а  у  циљу  изградње  кабловско  дистрибутивног
система у насељеном месту Вајска.
            Уз захтев је достављена следећа документација:

-Главна свеска  са  графичким прилогом КДС-Пројекат  за грађевинску  дозволу за изградњу
КДС  Вајска 03/5-2019.

Увидом у податке  Републичког геодетског завода,  е-катастра утврђено је да је катастарска
парцела број 3742, ко Вајска,уписана као државна својина Републике Србије, корисник општина Бач,
остало  грађевинско  земљиште,  затим да  је  парцела  број  3729/3,  ко  Вајска,  уписана  као  државна
својина  Републике  Србије,  корисник  општина  Бач,  остало  грађевинско  земљиште  и  катастарска
парцела број 3738/2, ко Вајска уписана као државна својина Републике Србије,корисник општина
Бач, остало грађевинско земљиште. Надаље, чланом  2.  Одлуке о утврђивању накнаде за заснивање
права службености на стварима у јавној  својини општине Бач („Сл. лист општине Бач“,  22/2017)
прописано је да се заснивање права службености на стварима у јавној својини општине Бач одобрава
решењем Општинског већа. На основу наведеног произилази да у конкретном случају није могуће
засновати право службености на катастарским парцелама број 3742, 3729/3 и 3738/2 све у ко Вајска
обзиром да предметне парцеле нису у јавној својини општине Бач, односно, по поднетом захтеву
могуће је поступити само делимично те донети решење којим се установљава право службености
пролаза за вођење оптичког кабла дистрибутивног система дуж улица у насељеном месту Вајска само
преко катастарских парцела које су у јавној својини општине Бач.

На  основу  приложених  доказа,  а  сходно  члану  135.  Закона  о  планирању  и  изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/2009,81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019-др закон и 9/2020), донето је решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега се не може изјавити
жалба, већ се може покренути управни спор тужбом која се подноси непосредно Управном суду у
Бeограду у року од 30 дана од дана достављања решења.

Решење доставити:

1. ДОО „САТ ТРАКТ“ Бачка Топола, ул. Маршала Тита 111
2. Општина Бач
3. Архива

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ

                                             Председавајући Општинског већа
                                                                                  Председник   општине Бач

                                                                                      Борислав Антонић с.р.
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45. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-3-69/2020-II
Дана: 28. априла 2020. године
Б а ч

На основу  члана  135.  Закона  о  планирању и  изградњи (“Сл.  Гласник  РС“,  бр.  72/2009,  81/2009-
исправка,  64/2010-одлука УС, 24/2011,  121/2012,  42/2013-одлука УС, 50/2013,одлука УС, 98/2013,
132/14 и 145/14,  одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др закон и 9/2020), члана
2.  Одлуке  о  утврђивању  накнаде  за  заснивање  права  службености  на  стварима  у  јавној  својини
општине Бач (“Службени лист општине Бач“,  бр. 22/2017), Општинско веће општине Бач на 147.
седници одржаној  28. априла 2020. године,  доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

          
             1. УСВАЈА ЗАХТЕВ И УСТАНОВЉАВА СЕ  право службености пролаза и вођења
телекомуникационе канализације за електронске комуникације, дуж улица у насељеном месту Бач у
општини Бач преко катастарских парцела и то:

Редни
број

Број
катастарске

парцеле

К.О Грађевински
реон

Начин
коришћења

Облик
својине

1 2396 Бач да улица јавна
2 2399 Бач да улица јавна
3 2404 Бач да улица јавна
4 2406 Бач да улица јавна
5 767/2 Бач да улица јавна

Укупна дужина: 631м

на којима је као носилац права јавне својине уписана општина Бач, у целости, у корист Предузећа за
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Дирекција за технику Нови Сад,  ул. Народних
Хероја 2, мб:17162543, пиб:100002887.

 2. Службеност пролаза преко катастарских парцела из става 1. изреке решења, установљава се у
циљу изградње телекомуникационе канализације за електронске комуникације у насељеном месту
Бач.

3. ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  Предузеће  за  телекомуникације  „Телеком  Србија“  а.д.  Београд,
Дирекција  за  технику  Нови  Сад,   ул.  Народних  Хероја  2  да  сва  евентуална  оштећења  на
катастарским парцелама из става 1. изреке овог  решења санира о свом трошку.

4. На  основу  овог  решења  закључиће  се  уговор  између  Предузећа  за  телекомуникације
„Телеком Србија“ а.д. Београд,  Дирекција за технику Нови Сад,  ул. Народних Хероја 2,   и општине
Бач, којим ће се ближе уредити услови и начин успостављања службености пролаза као и питање
накнаде.



 ``
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5. Ово решење је коначно и има се објавити у Службеном листу општине Бач.

 
О б р а з л о ж е њ е

              Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд,  Дирекција за технику Нови
Сад,  ул. Народних Хероја 2, мб:17162543, пиб:100002887, обратило се овом органу са захтевом, ради
успостављања  службености  пролаза  преко  катастарских  парцела  наведених  у  диспозитиву  овог
решења,  а  у  циљу  изградње  телекомуникационе  канализације  за  електронске  комуникације  у
насељеном месту Бач.
            Уз захтев је достављена следећа документација:

-Главна свеска са графичким прилогом Идејни пројекат за изградњу ТКК (телекомуникационе
канализације) за електронске комуникације за изградњу прикључака у ужем центру Бача, број П2-
53/19/01 од 10.01.2020. године

У поступку је утврђено да је подносилац захтева од Одeљења за урбанизам, заштиту животне
средине, имовинско правне и комунално стамбене послове  исходовао локацијске услове бр.  ROP-
BAC-35969-LOC-1/2019 од 25.12.2019. године и решење o одобрењу извођења радова бр. RОP-BAC-
35969-ISAW-2/2020 од 07. фебруара 2020. године.  

Увидом у податке Републичког геодетског завода, е-катастра утврђено је да су катастарске
парцеле 2396,  2399,  2404,  2406 и 767/2 к.о.  Бач уписане као јавна својина општине Бач те је  по
поднетом  захтеву  могуће  поступити  и  донети  решење  којим  се  установљава  право  службености
пролаза за изградњу ТКК-телекомуникационе канализације за електронске комуникације дуж улица
у насељеном месту Бач. 

На  основу  приложених  доказа,  а  сходно  члану  135.  Закона  о  планирању  и  изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/2009,81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019-др закон и 9/2020), донето је решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега се не може изјавити
жалба, већ се може покренути управни спор тужбом која се подноси непосредно Управном суду у
Бeограду у року од 30 дана од дана достављања решења.

Решење доставити:

1. Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд,  Дирекција за технику Нови
Сад,  ул. Народних Хероја 2;   

2. Општина Бач; и
3. Архива.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ

                                             Председавајући Општинског већа
                                                                                  Председник   општине Бач

                                                                                      Борислав Антонић с.р.



Излази по потреби.

Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2

Одговорни уредник: Тања Мијић

Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич

Уредништво: Ватрослава Загорчић


