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Алибунар
Општинска управа, Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и
имовинско правне послове, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник
РС'' 72/09,...145/14), члана 16. и 19. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар`` 33/2016) и Решења бр.1-112-81-4/2016-03-02 од
01.12.2016. год, решавајући по захтеву ''SMILEY TV'' доо Вршац, путем пуномоћника
Слободана Еркића из Београда, у поступку захтева за локацијске услове, применом члана 8.
став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.
гласник РС'' 113/15), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев покренут под број ROP-ALI-16413-LOC-1/2017 од 08.06.2017.
године, поднетог од стране ''SMILEY TV'' доо Вршац, са адресом Београдски пут бб, због
недостатака у садржини идејног решења.
Образложење
''SMILEY TV'' доо Вршац, путем пуномоћника Слободана Еркића из Београда, поднео је
захтев 08.06.2017.год. за издавање локациских услова за изградњу оптичког кабла за потребе
дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Алибунар у
к.о. Локве, категорије Г, класификационог броја 222431, на делу парцела бр. 6544, 6505, 4523,
6591, 6507, 4522, 6690, 6506, 4521, 6689, 6504, 4520, 6688, 6503, 4519, 6500, 6461, 6462, 6588,
6464, 6594, 6476/2, 248 све к.о. Локве.
Уз захтев је поднет доказ о уплати прописане таксе и накнаде, Идејно решење број Е727 од 08.06.2017.године израђен од стране Агенција FLASHING из Бачке Паланке, начелну
сагласност Општинског већа општине Алибунар број 06-98/15-06 од 30.07.2015.год. и
овлашђење за Слободана Еркића из Београда. Захтев је поднет у прописаној форми али Идејно
решење не садржи све прописане податке и то:
- Прегледна карта у делу графичке документације представља парцеле у делу
територије општине Вршац, односно за к.о Уљма и к.о. Влајковац
- Технички опис не садржи опис почетних и крајњих тачака које везујуе оптички
кабл, односно конкретну намену за чије потребе се поставља оптички кабл.
Чланом 8. став 2. Правилника предвиђено је да ће надлежни орган захтев за локацијске
услове одбацити ако локацијски услови не могу да се издају због недостатака у Идејном
решењу.
Како идејно решење има недостатак на основу којег се не могу издати локацијски
услови, донет је закључак као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор
Општинском већу општине Алибунар, у року од 5 дана од данадостављања.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30
дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев
и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је
одбачен, нити поново плаћа административну таксу.
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