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ГРАД ВРШАЦ, решавајући по захтеву Preduzećа za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd, Матични број: 17162543, ПИБ:
100002887, ТАКОВСКА 2, Београд (Палилула), Београд - Палилула, поднетог путом пуномоћника Кодар Енергомонтажа доо Београд кога
заступа Јанко Берберовић, за издавање грађевинске дозволе (врста радова:) Изградња новог објекта, (намена објекта:) lokalni telekomunikacioni
vodovi – lokalni telekomunikacioni vodovi, nadzemni ili podzemni, kao i pomocne instalacije (telegrafski stubovi itd), (капацитет:) 36.60 m2, на основу члана
135.... 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), члана 18…. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, бр. 68/19), и члана 136.... Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), доноси:

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd, Матични број: 17162543, ПИБ:
100002887, ТАКОВСКА 2, Београд (Палилула), Београд - Палилула, за издавање грађевинске дозволе за изградњу базне станице локација
„Јабланка ГСМ, УМТС, ЛТЕ800“- ПА117, ПАУ117, ПАО117, бруто развијене грађевинске површине 30,25м2, категорије Г, класификациони
број 222 431, на кат.парц.бр. 81/2 Ко Јабланка  у Јабланци као непотпун због неиспуњености формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd, ТАКОВСКА 2, Београд (Палилула), Београд - Палилула,
поднео је кроз ЦИС путом пуномоћника Кодар Енергомонтажа доо Београд кога заступа Јанко Берберовић захтев за извођење радова за
изградњу базне станице локација „Јабланка ГСМ, УМТС, ЛТЕ800“- ПА117, ПАУ117, ПАО117, бруто развијене грађевинске површине
30,25м2, категорије Г, класификациони број 222 431, на кат.парц.бр. 81/2 Ко Јабланка  у Јабланци.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе приложени су:

Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту
Доказ о уплати прописаних такси и накнада
Извод из пројекта за грађевинску дозволу
Пројекат за грађевинску дозволу
Пуномоћје за подношење захтева за грађевинску дозволу
Услови за пројектовање и прикључење на систем електричне енергије и/или систем за транспорт природног гаса

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису испуњени следећи формални услови прописани чл. 17.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем:

Није достављен уговор о установљавању права службености пролаза преко кат. парцеле бр. 80/2 Ко Јабланка, односно није извршен упис
права службености пролаза преко  наведене кат.парцеле, а што је наведено као посебан услов у Локацијским условима бр. ROP-VRS-9972-
LOCН-2/2020, заводни број: 353-77/2020-IV-03 од 25.05.2021.године.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови предвиђени
Законом и Правилницима,  односно да инвеститор није доставио прописану документацију, то су се у смислу члана 8ђ.и 135. Закона и члана
17.и 18. Правилника, стекли услови за примену цитираних прописа те је одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања решења на интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен,
захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административне таксе за и
накнаде наведене у чл. 16 став.2 тачка 3) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Ако надлежни орган у поступку по захтеву не одобри изградњу објекта, подносилац захтева има право на повраћај републичке
административне таксе за доношење решења, наведене у члану 16. став 2. тачка 3) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, односно да ту таксу употреби у поновљеном поступку.

Ако уз усаглашени захтев подносилац достави измењен документ у односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни
орган ће поступати по том измењеном документу.

Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за одбацивање захтева, подносилац не може поново
користити право из чл.18. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Уколико надлежни орган, у решењу којим је одбацио захтев, није навео све недостатке, односно разлоге за одбацивање тог захтева, а
усаглашени захтев одбаци из разлога који нису наведени у решењу у складу са којим је усаглашавање извршено, подносилац захтева има право
на поновно усаглашавање захтева без поновног достављања већ поднете документације и без поновног плаћања административне таксе за
подношење захтева и накнаде из чл. 16. Став 2. тачка 3) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

   Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити приговор надлежном органу - Градском већу Града Вршца у року од 3 ( три )
дана од дана достављања, таксирана са 350,00 динара административне таксе, на рачун бр. 840-742251843-73 позив на бр. 54 241 по
тарифном броју 2. Одлуке о градским  административним таксама („Сл. лист града Вршца“, бр. 16/2019).
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