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На  основу  члана  26.  Одлуке  о  заштитнику  грађана  («Службени  лист  општине 
Зрењанин» бр. 10/2003 и «Сл.лист Града Зрењанина» бр. 24/2008) решавајући по 
представци ГЈ из Београда, након спроведеног поступка  истраге  против Градске 
управе , заштитник грађана града  Зрењанина

У Т В Р Ђ У Ј Е

Градска  управа  града  Зрењанина  начинила  је  повреду  права  подноситељице 
представке ГЈиз Београда,  као и повреду  права грађана и грађанки Белог Блата 
која се огледа у  томе што је донела решење којим је «Теленор-у» д.о.о.Београд 
одобрила извођење радова за изградњу-постављање радио базне станице у Белом 
Блату, а донето решење    у директној је  супротности са одредбама  Просторног 
плана града Зрењанина који предвиђа опште услове и принципе грађења за мреже 
електронских  комуникација мобилне телефоније.

На  основу  утврђених  недостатака  заштитник  грађана  упућује  Градској  управи 
града Зрењанина следећу

П Р Е П О Р У К У

Потребно  је  да   Градска  управа  града  Зрењанина  сагласно  позитивно  правним 
прописима,  без  одлагања  предузме  и  спроведе   одговарајуће  мере    како  би 
тренутно  постојећу ситуацију исправила  и ускладила  са  Просторним планом 
града Зрењанина, будући да  радио базна станица није смела бити изграђена на 
месту које је Градска управа одобрила.

Градска управа града Зрењанина обавестиће заштитника грађана у року од 15 дана 
од  дана  пријема ове  препоруке  о  поступању по њој,  уз  достављање релевантне 
документације и других доказа на основу којих се са сигурношћу може утврдити да 
је по препоруци заштитника грађана поступљено.



Р а з л о з и :

Заштитнику  грађана  поднела  је  представку  у  писаној  форми   дана  08.05.2012 
године ГЈ из Београда као пуномоћник своје ћерке,  која је купила кућу у Белом 
Блату са намером да  отпочне пословну делатност из области уметности. 

На  основу  садржине  поднете  представке  заштитник  грађана  је  дана  01.10.2012 
године покренуо  поступак, остављајући претходно рок од 90 дана подноситељици 
да  искористи  редовна  правна  средства.  Након  истека  рока,  заштитник  грађана 
дошао је до уверења  да поступи по члану 18. став 2. Одлуке о заштитнику грађана , 
јер  би  окончање  поступка  по  правним  средствима  представљало  опасност  по 
заштиту људских права.

Подноситељица   у  представци  моли и   захтева  да  се  испита  на  основу чега  је 
изабрана  локација  за  изградњу антене  за  мобилну  телефонију  у  улици  Стевице 
Јовановића број 17, Бело Блато  у центру чувеног насеља- етно и еколошког насеља 
заштићеног резервата флоре и фауне и обележено као најчувенији европски центар 
флоре и фауне, а поред толико слободног простора и непрегледног земљишта које 
окружује  Бело  Блато.  Даље  наводи  да  је  избор  за  такву  антену  неприхватљив, 
неразуман и неоправдан не само за мештане, већ за Бело Блато у целини чиме се 
изградњом антене од преко 30 метара знатно умањује етно и еколошки имиџ Белог 
Блата и Царске баре.  У представци она каже да овом ситуацијом није само она 
угрожена већ се поставља питање да ли би горостасна мобилна антена у центру 
села могла постати нови заштитни знак Белог Блата и Царске Баре и да ли би се 
могла наћи на репрезентативној разгледници којом се позивају љубитељи природе, 
научници, студенти, представници институција и фондација који би били усмерени 
да уложе и финансирају етно и еколошко насеље са новим симболом – мобилном 
антеном у центру насеља.  Она моли за ангажовање како би се спречила већа и 
дугорочна  штета  за  становнике  Белог  Блата  и  нарушио  статус  Белог  Блата  код 
институција,  фондова, фондација, образовних и едукативних институција које су 
му то  до сада признале  и јавно верификовале.

Градска  управа  у  изјашењењу  на  Одлуку  заштитнику  грађана 
број: ............................ од 16.10.2012.године наводи да је «Теленор» д.о.о. Београд 
након  пријема  Обавештења  о  допуни  захтева  од  стране  Градске  управе 
број: ....................... од 05.12.2011.године доставио поднесак од 15.12.2011.године у 
којем је приговорио захтеву Градске управе да покрене поступак за издавање нове 
информације о локацији, којим ће се дефинисати услови у складу са Просторним 
планом  града  Зрењанина  број  11/11  како  би  се  издало  решење  о  одобрењу  за 
изградњу  предметног  објекта,  те  је  дана  20.11.2012.године  поднео  захтев  за 
издавање  информације  о  локацији  коју  је  Градска  управа  издала  под 
бројем:  .........................  од 01.03.2012.године.  Градска  управа   у  свом изјашњењу 



заштитнику  грађана  даље  тврди  да  је  из  документације  утврђено  да  су 
испоштовани услови и принципи грађења за телекомуникационе мреже мобилне 
телефоније који су садржани у Информацији о локацији број: ..........................  од 
01.03.2012.године,  односно  да  је  у  Ситуацији  број:............................  од  03.2012. 
године приказано да је у кругу полупречника који је једнак висини антенског стуба 
од 30 метара,  нема стамбеног објекта,  те је на тај  начин испоштован и услов да 
антенски  стуб  мора  бити  удаљен  од  најближег   стамбеног  објекта  најмање  за 
удаљеност од најниже до највише тачке стуба. Наведена ситуација, даље се наводи, 
урађена је у складу са копијом плана број: .................. од 18.01.2012. године, коју је 
издао РГЗ-а Служба за катастар непокретности Зрењанин и налази се у списима 
предмета «Теленор» д.о.о информацији о локацији бр. .............................

Заштитник грађана  утврдио је следеће: Градска управа је дана 20. 03. 2012. године 
донела решење број: .............................  по захтеву  «Теленор-а»  д.о.о. из Београда у 
предмету давања одобрења за  извођење радова  за  изградњу-  постављање  радио 
базне станице у Белом Блату којим је на парцели број 106 к.о. Бело Блато  уписаној 
у  препис  листа  непокретности  број  1025  к.о.  Бело  Блато,  којим  је    одобрила 
извођење радова,  након  чега  је  током априла  месеца  «Теленор»  д.о.о.  изградио 
радио базну станицу .У решењу се наводи документација коју је «Теленор» д.о.о. 
био у обавези да приложи. Између осталог, приложио је и ситуацију број. .......... од 
03. 2012 године у којој је дато да се у пречнику од 30 метара не налазе  стамбени 
објекти.

Заштитник грађана   је  утврдио  да  « Теленор» д.о.о. јесте приложио копију плана, 
али само за парцелу број 106  к.о.Бело Блато, али не и документацију и доказе за 
парцеле број 103, 104 и 105, к.о. Бело Блато,  а које се налазе у пречнику   које 
захвата радио базна станица, и на којим парцелама се налазе стамбени објекти у 
којима живе и станују грађани и грађанке насељеног места Бело Блато. Заштитник 
грађана је неспорно утврдио те чињенице на основу достављене документације  од 
стране  Републичког  геодетског  завода  Служба  за  катастар  непокретности  01 
број: ............................  од 26.10.2012.године :  Преписа листа непокретности број 
229,  227,  224,  1025,  к.о.  Бело  Блато,  као  и  изласком  на  лице  места  дана 
08.10.2012.године.Стога,  заштитник  грађана  не  може  сматрати  тачним  и 
релевантним тврдње из одговора Градске управе.

Просторни план града Зрењанина («Службени лист града Зрењанина број 11/03 и 
11/11») предвиђа опште принципе грађења за мреже електронских комуникација 
мобилне телефоније и таксативно их набраја, а као један од тих услова стоји да 
антенски  стуб  мора  бити  удаљен  од  најближег  стамбеног  објекта  најмање  за 
удаљеност од најниже до највише тачке стуба.

Градска управа је  пропуштајући да утврди постојање стамбених објеката у 
пречнику  антенског  стуба  прекршила  Просторни  план  града  Зрењанина  и 
самим тим  противно прописима града Зрењанина  издала решење којим је 
одобрила изградњу  радио базне станице «Теленор-у» д.о.о. из Београда.



Заштитник грађана  је  на састанку одржаном дана  06.11.2012. године којем су 
присуствовале     Начелница  Градске  управе  и  Начелница  Одељења  за  послове 
урбанизма    омогућио  Градској  управи  отклањање  ових  неправилности  у  току 
самог трајања поступка истраге, али је интервенција остала без резултата, јер  нису 
достављени  докази  да  су  предузете  мере  ради  исправљања  неправилности 
договорених  на  састанку.   Тиме  је   Градска  управа  показала  неспремност  за 
сарадњу и непоступање по правилима  рада добре управе.

На основу тако утврђених чињеница и околности, заштитник грађана је утврдио 
пропуст у правилности и законитости рада Градске управе на штету остваривања 
права грађана и упутио  Градској управи препоруку ради уочених неправилности у 
раду, као и у циљу унапређења рада органа управе  у будућности.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Драгана Радловачки Грозданов

Достављено:

- подноситељици представке
- Градској управи
- Архива

 
  


