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Република Србија 
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 
Општинска управа 
Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове 
Одсек за урбанизам и еколошке послове 
Број: ROP-VBN-16672-ISAW-1/2016 
Датум: 22.07.2016.год. 
ВРЊАЧКА БАЊА 
Крушевачка 17, тел: 036/601-220 
М.З. 

Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове 
Општине Врњачка Бања, Одсек за урбанизам и еколошке послове, поступајући по 
захтеву привредног друштва ''ТЕЛЕЛИНК'' Д.О.О. из Београда, у својству пуномоћника 
''VIP MOBILE'' Д.O.O. из Београда, за издавање одобрења за извођење радова на 
постављању базне станице мобилне телефоније на к.п.бр. 452/3 К.О. Врњачка Бања, на 
основу чл. 145. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-
испр., 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), чл. 29. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015) и чл. 210. Закона о 
општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр.33/97, 31/01 и "Сл. гласник РС" бр. 
30/10), доноси: 

ЗАКЉУЧАК 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ''VIP MOBILE'' Д.O.O. из Београда, за издавање 
одобрења за извођење радова на постављању базне станице мобилне телефоније на 
к.п.бр. 452/3 К.О. Врњачка Бања, због неиспуњавања формалних услова. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

Служби за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове обратило се 
привредно друштво ''ТЕЛЕЛИНК'' Д.О.О. из Београда, у својству пуномоћника ''VIP 

MOBILE'' Д.O.O. из Београда, захтевом за издавање одобрења за извођење радова на 
постављању базне станице мобилне телефоније (класификациони број 221300, 
Категорија G) на к.п.бр. 452/3 К.О. Врњачка Бања. 

Провером испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву у 
складу са чл. 8ђ) Закона о планирању и изградњи, односно чл. 43. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, служба је утврдила 
да је уз захтев, у прописаној форми, потписана квалификованим електронским 
потписом,  достављена следећа документација: 

 пуномоћје за подношење захтева, 
 копија плана к.п.бр. 452/3 К.О. Врњачка Бања и препис листа непокретности бр. 

5138 К.О. Врњачка Бања, од 26.05.2016.г,  
 катастарско-топографски план к.п.бр. 452/3 К.О. Врњачка Бања, 
 Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 464-01-

00201/2016-10 од 4.07.2016.г. (сагласност на промену намене шумског у грађ. 
земљиште), 
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 Решење Службе за урбанизам, еколошке и имовинско-равне послове бр. 501-
7/16 од 24.03.2016.г. (сагласност на студију о процени утицаја на животну 
средину), 

 информација о локацији бр. 350-614/14 од 3.12.2014.г, 
 идејни пројекат бр. 08/16/ИП урађен од стране привредног друштва ''ТЕЛЕЛИНК'' 

Д.О.О. из Београда, главни пројектант и одговорни пројектант конструкције 
Слободан М. Грковић, д.г.и, бр. лиценце 310 О148 15, одговорни пројектант 
електроенергетских инсталација Горан П. Шејњановић, д.и.е, бр. лиценце 350 
L968 13. 

 докази о уплати административне таксе, накнаде за издавање решења и накнаде 
за ЦЕОП. 

Уз захтев су достављени и услови ЈП ЕПС ''Електросрбија'' д.о.о. ЕД Краљево 
Погон Врњачка Бања бр. 413/2014 од 15.01.2015.г, издати инвеститору ради издавања 
локацијске дозволе, са роком важења ''до истека важења локацијске дозволе'' 
(локацијска дозвола за предметни објекат није издата), који се не могу прихватити као 
валидан документ.  

Осим наведених, достављена су још три документа, скениране фотокопије, 
потписане квалификованим електронским потписом подносиоца захтева : 

 уговор о закупу дела предметне кат. парцеле, оверен од стране јавног 
бележника Олге Крстић из Врњачке Бање, бр. УОП: 1966/2016 од 30.06.2016.г, 

 Решење Директората цивилног ваздухопловства РС бр.5/3-09-0113/2015-0002 
од 20.07.2016.г,  

 обавештење Министарства одбране РС, Сектора за материјалне ресурсе, Управе 
за инфраструктуру, инт.бр. 1304-4 од 5.06.2015.г. 

Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем (члан 3. став 5) прописано да, уколико се уз захтев прилажу документи 
сачињени искључиво у папирној форми, доставља се електронски документ у pdf 
формату настао дигитализацијом тог изворног документа, који је потписан 
електронским квалификованим потписом (правног лица / предузетника који је 
дигитализацију обавио у обављању својих делатности), којим се потврђује истоветност 
електронског документа са изворним документом, те уговор о закупу, решење 
Директората цивилног ваздухопловства РС и обавештење Министарства одбране РС 
нису достављени у прописаној форми (не могу се прихватити документа настала 
дигитализацијом фотокопија уместо изворних докумената). 

Како је за извођење предметних радова потребно прибавити услове за 
пројектовање и прикључење, пре подношења захтева за издавање решења о одобрењу 
извођења радова, инвеститор треба да поднесе захтев за издавање локацијских услова,  

На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање 
по захтеву нису испуњени формални услови у смислу члана 8ђ), 145. и 135. Закона о 
планирању и изградњи, односно чл. 28. и 29. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем, у складу са чл. 29. истог правилника 
одлучено је као у диспозитиву. 

Уколико подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка, а 
најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Врњачка Бања, 
поднесе нов, усаглашен, захтев, отклони све наведене недостатке и претходно прибави 
локацијске услове, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, 
нити се поново плаћа административна такса, накнада за издавање решења и накнада 
за Централну евиденцију. 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.  
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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 на подношење усаглашеног захтева. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка подносилац захтева може 
изјавити приговор Општинском већу Општине Врњачка Бања, у року од три дана од 
дана достављања, преко ове службе.  

Доставља се: 
» подносиоцу захтева, 
» регистратору обједињених процедура,  
» архиви. 

ШЕФ СЛУЖБЕ: 

Славица Стаменић 
 


