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ГРАД ВРШАЦ, решавајући по захтеву Града Вршца, матични број: 08267944, ПИБ:
100912619, Трг победе 1, Вршац, поднетог преко пуномоћника "MACCHINA
SECURITY" Доо. за производњу, трговину и пружање услуга Београд, Матични број:
17459554, ПИБ: 102704261, Владимира Поповића 6/6/A606, Београд (Нови Београд),
за издавање решења о одобрењу за извођење радова, на основу члана 8ђ. и 145.
Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11,
121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 28. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС”,
број 68/19), и члана 3. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти
радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врстио
бјеката 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 надлежан орган спроводи
(„Службени гласник РС“, број 2/19), члана 136. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16) руководилац одељења Зорица Поповић по
овлашћењу начелника Градске управе Вршац, 031-23/2020-VI  од 01.03.2020.године
доноси:

 

РЕШЕЊЕ

 

Одбацује се захтев Града Вршца, Матични број: 08267944, ПИБ: 100912619, Трг
победе 1, Вршац, поднетог преко пуномоћника "MACCHINA SECURITY" Доо. за
производњу, трговину и пружање услуга Београд,  Матични број: 17459554, ПИБ:
102704261, Владимира Поповића 6/6/A606, Београд (Нови Београд), за извођење
радова на постављању антенских стубова, (намена објекта:) Стубови за смештај
опреме и приступна комуникациона мрежа за потребе пројеката Иновативни систем
за контролу и управљање саобраћајем на териорији града Вршца, на кат.
парцелама бр.  56, 4270, 9714/1, 9799, 9800, 9801, 9981, 9985, 22977, 27276/6, 27341
Ко. Вршац (због неиспуњености формалних услова.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

GRAD VRŠAC, Матични број: 08267944, ПИБ: 100912619, Трг победе 1, Вршац,
Вршац, преко пуномоћника "MACCHINA SECURITY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM

ŠĆ Ž



ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA BEOGRAD,
Матични број: 17459554, ПИБ: 102704261, Владимира Поповића 6/6/A606, Београд
(Нови Београд), поднео је захтев за издавање одобрења за извођење
радова, на постављању антенских стубова, (намена објекта:) Стубови за смештај
опреме и приступна комуникациона мрежа за потребе пројеката Иновативни систем
за контролу и управљање саобраћајем на териорији града Вршца, на кат.
парцелама бр.  56, 4270, 9714/1, 9799, 9800, 9801, 9981, 9985, 22977, 27276/6, 27341
Ко. Вршац.

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова приложена је потребна
документација и то:

Доказ о уплати
Идејни пројекат
Пуномоћје

Увидом у доствљену документацију лице архитектонске струке је 
утврдило  да је претходно потребно прубавити локацијске услове.

У техничком опису главне свеске стоји да се систем поставља на новом стубу
поред пута. Висина стуба је 5 м. Стуб се монтира преко анкер плоче на нови
темељ који се фундира на дубини од 1,2 м, а димензије темеља самца су
0,8x0,8 м. У том случају морају се прибавити локацијски услови, где ће се у
складу са чланом 55, алинеја 3 Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник
РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
– одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и чланом 3, алинеја 8. Уредбе о
лакацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и прибавити
услове имаоца јавних овлашћења за паралелно вођење и укрштање
инсталација.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног
органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља
документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа
административну таксу.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који
је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде

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 3. Одлуке о Градским административним
таксама („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 16/2019).

Обрадио: дипл.прав. Панчевац Милица

Лице које је извршило проверу и оцену техничке документације:

дипл.инж.арх. Дамир Средић



Доставити:

1.    Инвеститору

2.    Грађевинској инспекцији.

3.    Архиви.

 

РУКОВОДИЛАЦ

дипл.инж.грађ. Зорица Попповић


