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ВРБАС
Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове општинске управе Врбас на
основу члана 58. став 2. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' ,број 33/1997,
31/2001 и „Сл.гласник РС“,број 30/2010) члана 17. и члана 28. став 1. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре(„Сл.гласник РС „број 22/2015 ) и Решења начелника
Општинске управе Врбас број 031-189/2014-IV/03 oд 30.04.2014.године ,решавајући по захтеву
Шкриван Ђура и Ержебет из Врбаса,ул.Марије Бурсаћ бр.7 ,у предмету издавања Решења о
одобрењу за извођење радова ,доноси
ЗАКЉУЧАК
Захтев за издавање Решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији
кровне конструкције и промени намене таванског простора у стамбени простор , у Врбасу, у улици
Марије Бурсаћ бр.7,на катастарској парцели број 9676 к.о. Врбас-град ,а заведеног под бројем 351164/2015–IV/05 од 08.07.2015.године, ОДБАЦУЈЕ СЕ због формалних недостатака.
Образложење
Шкриван Ђуро и Ержебет из Врбаса,ул.Марије Бурсаћ бр.7
поднели су овом Одељењу
захтев заведен под бројем 351-164/2015-IV/05 од 08.07.2015. године за издавање Решења којим
се одобрава извођење радова на реконструкцији кровне конструкције и промени намене таванског
простора у стамбени простор , у Врбасу, у улици Марије Бурсаћ бр.7,на катастарској парцели број
9676 к.о. Врбас-град . Поступајући по поднетом захтеву инвеститора ово Одељење је у складу са
чланом 16. и 28. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник
РС „број 22/2015 ) утврдило да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву тј.
није приложена сва документација прописана Законом и Уредбом о локацијским условима јер уз
поднети захтев нису приложени Локацијски услови па је на основу члана 16.Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре(Сл,гласник РС „број 22/2015 ) и члана 58. став 2. Закона о
општем управном поступку закључено као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог закључка може се изјавити жалба у року од 5 дана од дана његовог
достављања. Жалба се предаје непосредно овом Одељењу.
ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА,
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Данијела Вујачић, дипл.правник

