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Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове,
Општинска управа Бач, решавајући по захтеву пуномоћника Агенција за пројектовање
грађевинских и других објеката, инжењеринг и остале архитектонске и инжењерске активности
ПБ, Бошко Пилиповић, пр Бач, а за инвеститора “IL BESTIAME PROMET” DOO из Селенче , ул.
Пролетерска бр. 22, за издавање употребне дозволе за објекат, на кат. парцели 78 к.о. Селенча,
на основу члана 8ђ, а у вези чланова 154. - 158. 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,
52/2013 одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чланова 42. - 44. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС”, бр.
113/2015) и члана 210. Закона о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 33/97, 31/01 и
“Сл. гласник РС” бр. 30/10), д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев пуномоћника Агенција за пројектовање грађевинских и других
објеката, инжењеринг и остале архитектонске и инжењерске активности ПБ, Бошко Пилиповић,
пр Бач, а за инвеститора “IL BESTIAME PROMET” DOO из Селенче, ул. Пролетерска бр. 22, за
издавање употребне дозволе за објекат - пољопривредна зграда, стаја за узгој свиња, на кат.
парцели број: 78 к.о. Селенча, због неиспуњености формалних услова за даље поступање по
поднетом захтеву.
Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 (десет)
дана од дана пријема истог, а најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања на
интернет страници Општине Бач, не поднесе усаглашен захтев.
Образложење
Пуномоћник Агенција за пројектовање грађевинских и других објеката,
инжењеринг и остале архитектонске и инжењерске активности ПБ, Бошко Пилиповић, пр Бач , а
за инвеститора “IL BESTIAME PROMET” DOO из Селенче, поднео је овом Одељењу, кроз ЦИС,
Захтев за издавање употребне дозволе број ROP – BAC – 13802-IUP-1/2016 дана 21.06.2016.
године.






Уз захтев за издавање употребне дозволе достављена је следећа документација:
Изјава одговорног извођача радова за употребну дозволу објекта, број: УД – 06 / 16, од
јуна 2016. године;
Доказ о плаћању таксе за ЦЕОП, потписан квалификованим електронским потписом;
Доказ о уплати административне таксе, потписан квалификованим електронским
потписом;
Пуномоћ, уредно потписано квалификованим електронским потписом.

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију, односно, испуњеност
формалних услова за поступање по истом, а на основу члана 43. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС”, бр. 113/2015),
ово Одељење је утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да је подносилац захтева лице
које у складу са Законом може бити подносилац захтева за издавање употребне дозволе, да је
захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке, али да уз захтев није
поднет Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта као и Елаборат
геодетских радова за подземне инсталације.
Сходно наведеном, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи и
(“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 44.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени
гласник РС”, бр. 113/2015) , ово Одељење је утврдилао да нису испуњени формални услови за
даље поступање по захтеву, па је одлучено као у диспозитиву.
Овај Закључак не производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10
(десет) дана од дана пријема истог, а најкасније 30 (тридесет) дана од дана објављивања на
интернет странции Општинске управе Бач, поднесе усаглашен захтев и отклони све недостатке.
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 и накнаде.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се изјавити приговор
Општинском већу општине Бач у року од 3 (три) дана од дана достављања.
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