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Општинска  управа  Бач,  Одељење  за  привреду,  пољопривреду,  урбанизам  и
инспекцјске  послове,  поступајући  по  захтеву  Тешановић  Данета  из  Бачког  Новог  Села  за
изградњу гараже на основу члана 8. Правилника о обједињеној процедури (“Сл. гласник РС”, бр.
2/2015  )  и  члана  8.  Одлуке  о  општинској  прави Бач (“Сл.  лист Општине  Бач” број  18/2008,
11/2010,  30/2013,  и  14/2014)  по  овлашћењу број  031-10/2014-IV  од  дана  05.  новембра  2014.
године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев  за  издавање локацијских  услова подносиоца  Тешановић
Данета из Бачког Новог Села за изградњу гараже (категорија објеката  V, класификациони број
124210) на катастарској парцели број 486/1 у к.о. Бачко Ново Село, због формалних недостатака
поднетог захтева

О б р а з л о ж е њ е

Тешановић  Дане  из  Бачког  НОвог  Села  поднео  је  дана  12.  марта  2015.  године
захтев за издавање локацијских услова за изградњу гараже, према Правилнику о класификацији
објеката - категорија објеката  V, класификациони број 124210 према класи и намени објеката.

Одредбама  члана  6.  Правилника  о  објекдињеној  процедури  прописано  је  да  се
поступак за издавање локацијских услова покреће подношењем захтева надлежном органу.

Уз захјтев се прилаже идејно решење израђено у складу са Правилником којим се
уређује  садржина  техничке  документацијеи  доказ  о  плаћеној  административној  такси  за
подношење захтева.

По пријему хатева надлежни орган испитује да ли су испуњени формални услови за
поступање  по  захтеву  прописани  чланом  17.  Правилника  о  обједињеној  процедури.
Испитивањем формалних услова овај  орган је утврдио да подносилац захтева за лоцкацијске
услове, уз предметни захтев није доставио идејно решење израђено у складу са Правилником
којим се уређује садржина техниичке документације.

Како нису испуњени формални услови за поступање по захтву, овај орган је сходно
члану 8. Правилника о обједињеној процедури одлучио као у диспозитиву овог закључка.

Ако подносилац захтева у року од 10. дана од пријема овог Закључка, а најкасније
30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници Општине Бач, поднесе усаглашени
заахтев и отклони све утврђене недостатке не доставља документацију поднету уз захтев који је
одбачен, нити понво плаћа административну таксу и накнаду.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Закључка се може изјавити приговор
Општинском већу Општине Бач, у року од 3 дана од дана достављања.

Одељење за привреду, пољопривреду,
урбанизам и инспекцијске послове

___________________________________
Валентина Ситнић, дипл. правник


