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Општинска управа Бач - Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско 
правне послове, на основу члана 115. Закона о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 
33/97, 31/01 и “Сл. гласник РС” бр. 30/10), поступајући по захтеву ZZ „BAČEKS“, матични број: 
08653224, за издавање решења о одобрењу извођења радова, д о н о с и 

 
 

   ЗАКЉУЧАК 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев поднет ради издавања решења о одобрењу извођења радова (члан 
145. Закона о планирању и изградњи), инвеститора ZZ „BAČEKS“, матични број: 08653224. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Општинској управи Бач - Одељењу за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне 
послове, инвеститор ZZ „BAČEKS“, матични број: 08653224., поднео је  дана 19. маја 2016. године, 
кроз ЦИС  захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова. 

 
Увидом у службену евиденцију Општинске управе Бач – Одељења за урбанизам, заштиту 

животне средине и имовинско правне послове утврђено је да је овај орган издао решење, број: 

ROP-BAC-9232-CPIH-2/2016, којим се издаје грађевинска дозвола, инвеститору ZZ “BAČEX”, 

матични број: 08653224 за  реконструкцију дела објекта са доградњом и пренаменом, пословни 

објекат П+0 – самоуслужна аутоперионица, бруто површине реконструкције 73,0 м2 и бруто 

површине доградње 34,17 м2,  на катастарској парцели број 289/1  у ко Бач . Категорија објекта 

Б, класификациони број 127420. 

Сходно наведеном, УПУЋУЈЕ СЕ инвеститор да овом органу поднесе пријаву радова, кроз ЦИС, 

најкасније 8 дана пре почетка извођења радова, на основу члана 148. Закона о планирању и 

изградњи и члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем (“Сл гласник РС”, број 113/2015). 

Против овог закључка може се поднети посебна жалба. 

 
 
 
 
 

Начелник Општинске управе Бач 
Небојша Војновић, дипл правник 

 
Доставити: 

1. Подносиоцу захтева, 
2. Архиви. 


