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Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове, 
Општинске управе Бач, поступајући по захтеву Земљорадничке задруге Бачекс из Бача, матични 
број: 08653224, за издавање локацијских услова за пословни објекат – самоуслужна 
аутоперионица  на катастарској парцели број 289/1 к.о. Бач, на основу члана  8. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гласник РС 113/2015),         
д о н о с и  
  

         З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова за пословни објекат - самоуслужна 
аутоперионица, на кат парцели број 289/1 ко Бач, поднет од стране Земљорадничке задруге 
Бачекс из Бача, дана 31.03.2016. године, због неиспуњења формалних услова за даље поступање 
по захтеву. 

 
 

       О б р а з л о ж е њ е 
 

Земљорадничка задруга Бачекс из Бача, поднела је овом органу, дана 31. марта 2016. 
године, захтев за издавање локацијских услова. 

 
 Уз захтев поднет преко Централног информационог система, приложено је следеће: 
 

- Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова, 
- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских 

услова, 
- Идејно решење, број: ИДР 04/16, март 2016. године, уредно електронски потписано, 

одговорни пројектант Ненад М Стаменковић, лиценца број: 311 0578 03, 
- Катастарско – топографски план за кат парцелу број 289/1 ко Бач, уредно електронски 

потписан 
 

По пријему захтева, овај орган је констатовао да приложени доказ о уплати административне 
таксе за израду локацијских услова и приложени доказ о уплати накнаде за вођење централне 
евиденције за издавање локацијских услова нису поднети у прописаној форми јер исти нису 
потписани квалификованим електронским потписом 

 
 

Чланом 8. став 1. наведеног Правилника прописано је да ако нису испуњени формални услови 
за даље поступање по захтеву, прописани чланом 7 овог правилника, надлежни орган зехтев за 
издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно 
разлога за одбацивање. 
 



На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену цитираног прописа, 
те је одлучено као у диспозитиву. 

 
 
Подносилац захтева може у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана 
од дана његовог објављивања на интернет страници Надлежног органа да поднесе усаглашени 
захтев и отклони све напред наведене утврђене недостатке, у складу са чланом 8ђ. Закона о 
планирању и изградњи. 

 
По основу изложеног, а применом одредби члана 210. Закона о општем управном поступку, 
члана 8ђ Закона о планирању и изградњи и члана 8. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем, одлучено је као у диспозитиву овог Закључка. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се изјавити приговор Општинском 
већу Општине Бач у року од 3 дана од дана достављања овог закључка. Приговор се таксира са 
440,00 динара Републичке административне таксе. 

 
 
 
Доставити: 
1. Подносиоцу захтева 
2. Архиви 

 
 
 
  Предмет обрадио  
  Технички референт, Даница Томашевић, дипл. инж. геодезије 
 
 
 
 

Начелник Општинске управе Бач 
Небојша Војновић, дипл. правник                                                                                                     

                                                                                                      
                                                                                                        


