
Република Србија

Општина Топола

Општинска управа општине Топола

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке,

имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином

Број предмета: ROP-TOP-32351-LOC-2/2022

Заводни број: 353-15/2022-02

дана: 21.01.2022.год.

 

            Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-
правне и послове  евиденције и управљања имовином, решавајући по захтеву који је поднео инвеститор Петрушић Горан
из Аранђеловца, преко пуномоћника Фуртула Ранке из Аранђеловца, за издавање локацијских услова за изградњу објекта,
на основу члана 98. и 101. Закона о општем управном поступку (,,Сл. гласник Републике Србије бр.18/2016), доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут по захтеву бр. ROP-TOP-32351-LOC-2/2022 од 13.02.2022. године који је поднео
инвеститор Петрушић Горан из Аранђеловца, за издавање локацијских услова ради изградње објекта на КП бр. 1054/1 КО
Топола (варош), због одустајања од захтева.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

        Инвеститор Петрушић Горан из Аранђеловца, поднео је преко пуномоћника Фуртула Ранке из Аранђеловца, захтев
Одељењу за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања
имовином кроз Централни информациони систем, евидентиран под бројем ROP-TOP-32351-LOC-2/2022 дана 13.02.2022.
године, за издавање локацијских услова ради изградње објекта на КП бр. 1054/1 КО Топола (варош). Дана 15.02.2022.
године, подносилац захтева је доставио изјаву у коме је наведено да одустаје од поднетог захтева за издавање локацијских
услова.

         Чланом 98. став 3. Закона о општем управном поступку (,,Сл. гласник Републике Србије бр.18/2016) прописано је да
странка може одустати од свог захтева док не буде обавештена о решењу другостепеног органа. Кад странка одустане од
свог захтева, орган који води поступак донеће решење којим се поступак обуставља у складу са чл. 98. и 101. Закона о
општем управном поступку (,,Сл. гласник Републике Србије бр.18/2016).                      

На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у року од 8 дана од дана његовог достављања. Жалба се предаје преко овог
органа кроз Централни информациони систем и таксира са 490,00 динара републичке административне таксе

 

ОВЛАШЋЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ

Немања Костић

Решење доставити:

- подносиоцу захтева,

- и уз досије предмета

 


