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ВРБАС
Одељење за урбанизам и стамбене послове општинске управе
Врбас, поступајући по захтеву за издавање Потврде о пријави почетка
грађења, инвеститора Родић Владимира и Ане из Куцуре ул. Нови Шор бр.
84/ц, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, одлука УС РС ИУ број 74/2010, 24/2011,
121/2012, 42/2013, одлука УС РС број ИУ 233/2009, 50/2013, одлука УС РС
број ИУ з 295/2009, 98/2013, одлука УС РС број ИУ з 68/2013, 132/2014, УС
РС број ИУ з 58/2013-54/2013-145/2014 ), члана 32. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“,
број 113/2015), члана 210. Закона о општем управном поступку („Сл. лист
СРЈ“, бр. 33/97, 31/2001 и 30/2010) и Решења начелника Општинске управе
Врбас број 031-189/2016-IV/03 од 04.01.2016. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава почетка грађења поднета од стране Родић
Ане из Куцуре ул. Нови шор бр. 84/ц, којим се тражи потврда о почетку
грађења објекта који се налази на кат. парц. број 1922/3 к. о. Куцура, због
неиспуњености формалних услова за даље поступање.
Образложење
Инвеститор Родић Ана из Куцуре ул. Нови шор бр. 84/ц, поднела је
овом одељењу захтев за издавање Потврде о пријави почетка грађења за
објекат који се налази на кат. парц. број 8162/2 к. о. Врбас-град.
У поступку који је претходио доношењу овог закључка утврђено је
следеће:
-да је пријаву почетка извођења радова поднела Родић Ана из
Куцуре, а грађевинска дозвола према којој се пријављују радови је издата
на име Родић Владимира, те је исту требао поднети Родић Владимир.
Из свега горе наведеног произилази да захтев није поднет у
прописаној форми, да уз захтев није приложена сва потребна
документација и да су се стекли услови да ово одељење на основу члана
145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009, 64/2010, одлука УС РС ИУ број 74/2010, 24/2011, 121/2012,
42/2013, одлука УС РС број ИУ 233/2009, 50/2013, одлука УС РС број ИУ з
295/2009, 98/2013, одлука УС РС број ИУ з 68/2013, 132/2014, УС РС број ИУ
з 58/2013-54/2013-145/2014 ), члана 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број
113/2015), одбаци захтев због неиспуњености формалних услова за даље
поступање.
Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе
усаглашен захтев у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније
у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници

надлежног органа, не доставља документацију коју је поднео уз захтев који
је одбачен нити поново плаћа административну таксу.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог закључка може се изјавити жалба Покрајинском
секретаријату за архитектуру, урбанизам и градитељство у Новом Саду у
року од 8 дана од дана његовог достављања. Жалба се предаје непосредно
или путем овог одељења.
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