Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број предмета: ROP-ALI-12787-IUP-1/2017
Заводни број: 351-145/2017-05
18. мај 2017. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4
Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство,
урбанизам и имовинско-правне послове, по захтеву поднетом од стране ``Vip mobile`` d.o.o. са седиштем
у Београду – Нови Београд, улица Омладинских бригада бр. 21, у предмету издавања решења о
употребној дозволи за изграђен објекат радио-базне станице, који се налази на парцели број 5871/2. к.о.
Иланџа, на основу члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09; 81/09исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС,
132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 43. став 1. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (``Сл. гласник РС``, бр. 113/2015) – (у даљем тексту:
Правилник), члана 210. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС``, бр. 30/10), члана
16. и 19. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``,
бр. 33/2016) и Решења бр. 1-112-81-4/2016-03-02 од 01.12.2016. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о употребној дозволи за изграђен објекат радио-базне
станице, који се налази на парцели број 5871/2. к.о. Иланџа, поднет од стране предузећа ``Vip mobile``
d.o.o, са седиштем у Београду – Нови Београд, улица Омладинских бригада бр. 21, матични број
20220023– (у даљем тексту: Инвеститор), из разлога неиспуњености формалних услова за поступање по
захтеву.
Образложење
Дана 10.05.2017. године је, у име Инвеститора, а од стране Данијеле Доминиковић Парезановић
из Београда – Земун, са станом у улици Бранка Пешића бр. 3, ЈМБГ 2801976715322 – (у даљем тексту:
Подносилац захтева), поднет захтев за издавање употребне дозволе за изграђен објекат радио-базне
станице, који се налази на парцели број 5871/2. к.о. Иланџа.
Уз захтев је поднета следећа документација:
1. Овлашћење којим је Инвеститор овластио Подносиоца захтева за подношење предметног захтева
2. Решење о грађевинској дозволи број 351-73/09-03, од 14.10.2009. године
3. Главни пројекат уређења локације за изградњу радио-базне станице на локацији PA Ilandža –
BA1173, са потврдом извођача радова и надзорног органа да је објекат изграђен у складу са
пројектом
4. Извештај Комисије за технички преглед објекта број 02-781, од 04.10.2016. године, са предлогом
да се за предметни објекат изда употребна дозвола
5. Геодетски елаборат изведеног стања локације, ознака локације BA1173, од 10.06.2009. године,
израђен од стране Самосталне агенције ``Гео-конто`` Сопот
6. Доказ о уплати прописаних административних такси - такса за ЦЕОП у износу од 2.000,00
динара, републичка административна такса за захтев у износу од 300,00 динара
Чланом 158. Закона и чланом 42. Правилника је дефинисана садржина захтева за издавање
употребне дозволе. Провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву
дефинисаном чланом 43. Правилника, установљено је да уз захтев није приложена сва потребна
документација и то:
- Приложено Овлашћење је престало да важи дана 01.05.2017. године
- Није приложена изјава/потврда Инвеститора да је предметни објекат изграђен у складу са
грађевинском дозволом и главним пројектом, односно да је изведено стање објекта
једнако пројектованом
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-

-

Приложен Геодетски елаборат изведеног стања локације није у прописаној форми –
потребно је израдити Елаборат геодетских радова урађен у складу са чланом 75-78
Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности (``Сл. гласник РС`` бр.
7/2016)
Потребно је приложити Решење издато од МУП – Одељења за ванредне ситуације у
Панчеву, којим је констатовано да су спроведене мере заштите од пожара
Није приложен доказ о уплати републичке административне таксе за издавање употребне
дозволе – подаци за уплату предметне таксе су следећи: сврха уплате: уплата РАТ;
прималац: РС; рачун бр. 840-742221843-57; модел 97; позив на број 74-202; износ: 0,2%
од предрачунске вредности објекта

Напомена: сви документи морају да буду електронски потписани на прописан начин.
Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 44.
став 1. Правилника, одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
Сходно члану 44. став 4. Правилника, ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог
Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар,
поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација
поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за
захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка се може изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар, у року
од 3 дана од дана пријема.
Приговор се изјављује путем Одељења за инспекцијске послове, урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно преко Писарнице Општинс
Алибунар, или усмено изјавом на записник. За подношење приговора се плаћа општинска
административна такса у износу од 170,00 динара, по тарифном броју 3. Одлуке о општинским
административним таксама (``Сл. лист општине Алибунар`` бр. 19/09, 5/11 и 30/15).
Обрадио:
Самостални саветник
Дејан Старчевић
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Саша Цветковић
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