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Општинска управа Бач, Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам и
инспекцијске послове поступајући по захтеву Аl. Rawafed Srbija doo, Булевар Михајла Пупина,
6/IX, поднетом путем пуномоћника ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ “ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” АД
БЕОГРАД улица Јарослава Черног бр. 80, Пиносава, 11226 Београд, за издавање локацијских
услова за израду идејног и главног пројекта реконструкције и доградње система за
наводњавање, на основу члана 8. Правилника о обједињеној процедури („ Сл. гласник РС“ број
22/2015) , члана 8. Одлуке о општинској управи Бач („Сл. лист општине Бач“ бр. 18/08,11/10,
30/13, 14/ 2014) по овлашћењу начелника Општинске управе Бач број 031-10/2014-IV од дана
05. новембра 2014. године д о н о с и
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ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова подносиоца Аl. Rawafed Srbija
doo, Булевар Михајла Пупина, 6/IX, Београд поднет путем пуномоћника ИНСТИТУТА ЗА
ВОДОПРИВРЕДУ “ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” АД БЕОГРАД улица Јарослава Черног бр. 80, Пиносава,
11226 Београд, за реконструкцију и доградњу система за наводњавање “Сиплак” компаније
“Агробачка” из Бача на катастарским парцелама бр.7439, 7441/1, 7442/1, 7440 и 7448 к.о. Бач.

Образложење

Поступак обједињене процедуре ближе је уређен Правилником о поступку спровођења
обједињене процедуре који је ступио на снагу дана 1. марта 2015 године када су се и стекли
услови за издавање локацијских услова кроз обједињену процедуру.

Одредбама члана 6. Правилника о обједињеној процедури прописано је да се поступак
за издавање локацијских услова покреће подношењем захтева надлежном органу.
Уз захтев се прилаже идејно решење израђено у складу са Правилником којим се
уређује садржина техничке документације и доказ о уплаћеној административној такси за
подношење захтева.
По пријему захтева надлежни орган испитује да ли су испуњени формални услови за
поступање по захтеву прописани чланом 7. Правилника о обједињеној процедури.
Испитивањем формалних услова овај орган је утврдио да подносилац захтева за
локацијске услове уз предметни захтев није доставио идејно решење израђено у складу са
Правилником којим се уређује садржина техничке документације и доказ о уплаћеној
административној такси за подношење захтева.
Увидом у приложену документацију и евиденцију непокретности утврђено је да
предметни објекти који би били предмет реконструкције и доградње нису укњижени у
евиденцији непокретности, те је неопходно извршити геодетско снимање и укњижбу истих,
што је један од услова а који су напоменути и у Информацији о локацији издатим од стране
овог органа број 353-34/2014-IV oд дана 08.12.2014. године, за доградњу и реконструкцију
предметних објеката.
Ако подносилац захтева у року од 10 од дана пријема овог закључка , а најкасније од 30
дана од дана његовог објављивања на интернет страници Општине Бач поднесе усаглашени
захтев и отклони све утврђене недостатке не доставља документацију поднету уз захтев који је
одбачен нити поново плаћа административну таксу и накнаду.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу Општине Бач у у року од 3
дана од дана достављања.

Доставити:
1. Аl. Rawafed Srbija doo, Булевар Михајла Пупина, 6/IX, путем пуномоћника ИНСТИТУТ ЗА
ВОДОПРИВРЕДУ “ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” АД БЕОГРАД улица Јарослава Черног бр. 80,
Пиносава, 11226 Београд,
2. Архиви
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