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ОЏАЦИ
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове,
поступајући по захтеву ПП „Милетић“ АД Сомбор из Сомбора, улица Венац Војводе
Радомира Путника 1, за издавање Решења о одобрењу извођења радова, на основу члана
8ђ. и 134. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник Р.С.“, број 72/09, 81/09, 24/2011,
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/14), члана 29. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ 113/2015,
96/2016 и 120/2017), члана 71. став 1. тачка 3. Статута општине Оџаци („Сл. лист општине
Оџаци“, број 17/08 и 27/10), члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 20/17), Решења број 03-141/2014-02, доноси:
РЕШЕЊЕ
Одбија се захтев ПП „Милетић“ АД Сомбор (матични број 08028419) из Сомбора,
Улица Венац Војводе Радомира Путника 1, за издавање Решења о одобрењу извођења
радова за изградњу ЛАГУНЕ ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ОСОКЕ у Српском Милетићу, катастарска
парцела број 1801/3 к.о. Српски Милетић, површине 184582m², грађевинско земљиште
изван грађевинског подручја, због неиспуњености формалних услова за поступање по
истом.
Образложење
Инвеститор радова, ПП „Милетић“ АД Сомбор из Сомбора, Венац Војводе Радомира
Путника 1, преко пуномоћника „Јоргас“ доо Сомбор, Венац Војводе Степе Степановића
34/17, кога заступа директор Мирослав Јоргачевић (ЈМБГ 1511965810011), обратио се овом
органу захтевом, у форми електронског документа, за издавање Решења о одобрењу
извођења радова за извођења радова ближе описаних у диспозитиву овог закључка.
Подносилац захтева је приложио следећу документацију:




Главну свеску идејног пројекта, израђену од стране „Јоргас“ доо Сомбор,
Венац Војводе Степе Степановића 34/17, под бројем 170802-ИДП јануар 2018,
одговорно лице пројектанта Мирослав Јоргачевић, дипл.инж.арх., главни
пројектант Мирослав Јоргачевић, дипл.инж.арх. са лиценцом ИКС број 300
1501 03;
Идејни пројекат-пројекат архитектуре, израђен од стране „Јоргас“ доо
Сомбор, Венац Војводе Степе Степановића 34/17, под бројем 170802-ИДП






јануар 2018, одговорно лице пројектанта Мирослав Јоргачевић,
дипл.инж.арх., одговорни пројектант Мирослав Јоргачевић, дипл.инж.арх. са
лиценцом ИКС број 300 1501 03.
Пуномоћ за подношење захтева;
Извод из ЛН број 1179 к.о. Српски Милетић;
Скицу одржавања катастра непокретности;
Доказ о уплати такси и накнада.

По пријему захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова за
поступање по захтеву, прописаних чланом 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15, 96/2016 и
120/2017).
На основу увида у електронски поднет захтев, овај орган је утврдио
следеће следеће:
-да захтев није усклађен са Локацијским условима број ROP-ODZ-26696LOC-3/2017 од 26.12.2017.године, односно са водним условима ЈВП „Воде
Војводине“ број I-1100/8 од 22.12.2017 године који су саставни део Локацијски
услова. Водним условима је дефинисана обавеза израде пројекта за грађевинску
дозволу, израда техничке контроле пројектне документације, као и да се
техничка документација израђује на основу геодетских снимања не старијих од 6
месеци. Истим водним условима је утврђена обавеза надлежног орагана, да на
основу члана 118. Закона о водама, надлежном водопривредном предузећу
достави Грађевинску дозволу и Пројекат за грађевинску дозволу.
На увида у достављену документацију и на основу напред изнетог,
утврђено је да је за радове наведене у захтеву потребно прибавити ГРАЂЕВИНСКУ
ДОЗВОЛУ.
Како захтев садржи горе наведени недостатак, у складу са чланом 29.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), одлучено је као у
диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8
дана од дана пријема истог, кроз Централни информациони систем за електронско
поступање у оквиру обједињене процедуре, Покрајинском секретаријату за
eнергетику, грађевину и саобраћај у Новом Саду, ул. Булевар Михајла Пупина број
16.
Руководилац Одељења,
Татјана Стаменковић, дипл.инж.грађ.

