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Бабушница
Општинскa управa општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије Одсек за
привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове, решавајући по
захтеву Петровић Слована
, за издавање употребне
дозволе за изграђен стамбени објекат на кп.бр. 4680 КО Стрижевац у селу Доњи Стрижевац
општина Бабушница, а на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана
44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев број ROP-BAB-26165-IUP-10/2018 за издавање употребне
дозволе за изграђен стамбени објекат на кп.бр. 4680 КО Стрижевац у селу Доњи Стрижевац
општина Бабушница, поднет овом органу 09.03.2018. године, од стране Петровић Слована
, због неиспуњености
формалних услова за даље поступање по истом.
Образложење
Петровић Слован
,
преко пуномоћника ,,ЕНФОРМА ПРОЈЕКТ“ доо Бабушница из Бабушнице, ул. Првог маја 37,
МБ 21125580, поднео је овом органу дана 09.03.2018.године, под бројем ROP-BAB-26165IUP-10/2018, захтев за издавање употребне дозволе за изграђен стамбени објекат на кп.бр.
4680 КО Стрижевац у селу Доњи Стрижевац општина Бабушница.
Увидом у достављен захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису
испуњени формални услови :
-Уз захтев није приложен доказ о уплати Републичке административне таксе – Захтевопшта такса на поднесак, у износу од 310,00 динара, на рачун број 840-742221843-57 , Поз.на
бр. одобрења : 97 80-006, прималац Буџет Републике Србије.
Чланом 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), прописано
је да надлежни орган по пријему захтева за издавање употребне дозволе проверава
испуњеност формалних услова. Чланом 44. став 1. истог правилника прописано је да ако нису
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву прописани чланом 43. Овог
правилника надлежни орган захтев одбацује закључком, у року од пет радних дана од дана
подношења захтева, уз навођење разлога за такву одлуку.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по
захтеву нису испуњени формални услови предвиђени Законом и правилницима, то су се у
смислу члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), стекли услови за примену
цитираних прописа, те је одлучено као у диспозитиву овог Закључка.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније
30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе
усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз
захтев који је одбачен нити поново плаћа административне таксе и накнаде наведене у члану
42. став 2. тачка 3) овог правилника.
Подносилац захтев може само једном искористити право на подношење усаглашеног
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног
плаћања административне таксе за подношење захтева и накнада наведених у члану 42. став
2. тачка 3) овог правилника.
Правна поука: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу
општине Бабушница у року од 3 дана од дана достављања закључка са доказом о уплати
накнаде у износу од 220 динара, на рачун 840-742351843-94 са позивом на број 97 80-006,
преко Одељења за привреду и финансије-Одсека за привреду, урбанизам, комуналностамбене, имовинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Бабушница .
Закључак доставити:
- подносиоцу захтева
- архиви и објавити на веб-сајту општине Бабушница
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