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Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове,
Општинска управа Бач, решавајући по захтеву пуномоћнице Јасминке Бундић, из Новог Сада,
ул. Мише Димитријевића 39а, јмбг 2304970355002, бр. л.к. 2671070, а за инвеститора “AGROENERGY” д.о.о. из Сремске Каменице, ул. Војводе Путника бр. 79, за издавање употребне
дозволе за пословни објекат, на кат. парцели 3776/46 к.о. Бач, на основу члана 8ђ, а у вези
чланова 154 -158. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009испр.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. - 45. 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 пуномоћнице Јасминке Бундић, из Новог Сада, ул. Мише
Димитријевића 39а, јмбг 2304970355002, бр. л.к. 2671070, а за инвеститора “AGRO-ENERGY”
д.о.о. из Сремске Каменице, ул. Војводе Путника бр. 79, за издавање употребне дозволе за
пословни објекат категорије Б,класификационе ознаке 127122, на кат. парцели 3776/46 к.о. Бач,
због неиспуњености формалних усова 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

Пуномоћница Јасминка Бундић, из Новог Сада, ул. Мише Димитријевића 39а, јмбг
2304970355002, бр. л.к.2671070, а за инвеститора “AGRO-ENERGY” д.о.о. из Сремске Каменице,
ул. Војводе Путника бр. 79, поднела је овом Одељењу, кроз ЦИС, Захтев за издавање употребне
дозволе број ROP-BAC-4785-IUP1/2016 дана 01.04.2016.

Уз захтев за издавање употребне дозволе достављена је следећа документација:










пројекат за извођење, број Е-1276-I/2014-PZI од јула 2015, израђен од стране предузећа за
пројектовање и инжењеринг у грађевинарству “СИГМА инжењеринг” из Новог Сада, ул.
Новосадског сајма бр. 18, уредно овереног и потписаног електронским потписом, главни
пројектант Татјана Јецковић, дипл инж грађевине, лиценца број 311 0658 03, са изјавом
инвеститора, изјавом стручног надзора и изјавом одговорног извођача радова,
извештај комисије за технички преглед коју чине: Јасминка Бундић, дипл.грађ.инж,
председник, бр.лиценце 311 5251 03, Огњен Џомба, дипл.инж.арх. бр.лиценце 300 к179
11, Ђорђе Козоморић, дипл.инж.ел. бр. лиценце 07-152-28/12, са предлогом да се
инвеститору изда решење о употребној дозволи за објекат – отворено складиште за
пољопривредне производе – тренч силос – I фаза објекта
елаборат геодетских радова - снимање тренч силоса на кат парцели број 3776/46 ко Бач,
израђен од стране геодетске организације ГБ ГЕОМЕТАР Апатин – Оџаци, Светозара
Марковића 25, уредно потписан квалификованим електронским потписом.
Решење број 217-13191/15 од дана 25.11.2015. године, издато од стране МУП РС, Сектор
за ванредне ситуације, којим се даје сагласност на техничку документацију, у делу који се
односи на заштиту од пожара
доказ о о плаћању таксе за ЦЕОП, потписан квалификованим електронским потписом
Јасминке Буднић,
доказ о уплати административне таксе, потписан квалификованим електронским
потписом,
овлашћење, 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 поднета сва документација прописана Законом о планирању и изградњи (“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 подзаконским актима.
Од стране овог Одељења утврђено је да уз захтев није поднета следећа документација:
 елаборат геодетских радова за подземне инсталације,
 доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 121.541,50 динара.
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 Закљчак 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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