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     ОЏАЦИ 
 
 Одељење за урбанизам, стамбено-комунално и имовинско-правне послове 
Општинске управе Оџаци, поступајући по захтеву ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“ из Бачког 
Грачаца, улица Личка број 16, поднетом преко пуномоћника, Зорић Милан (ЈМБГ 
0708959810063) из Бачког Грачаца, Биће Кесића 92, за издавање решења о одобрењу 
извођења радова, на основу члана 8.ђ и 145. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“,  број 72/09, 81/09, 64/10-УС,24/2011, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 98/13,132/14 
и 145/14), члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15, 96/2016 и 120/2017), члана 19. 
Одлуке о организацији Општинске управе Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, 
бр.20/2017) и Решења број 03-141/2014-02, доноси: 
 
                                                                 З А К Љ У Ч А К  

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“ из Бачког Грачаца, улица Личка број 
16, за издавање решења о одобрењу извођења радова – САНЦИЈА ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ 
ТЕРЕНА, на кат.парцели број 596 к.о. Бачки Грачац, због неиспуњености формалних услова 
за поступање по истом. 
                                                            О б р а з л о ж е њ е 

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“ из Бачког Грачаца, улица Личка број 16, преко 
пуномоћника, Зорић Милан (ЈМБГ 0708959810063) из Бачког Грачаца, Биће Кесића 92, 
обратио се овом органу, захтевом, у форми електронског документа, за издавање решења о 
одобрењу извођења радова на САНЦИЈИ ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА, на кат. парцели 
број 596, све К.О. Бачки Грачац, објекат категорије Г, класе  241100.  

 
Подносилац захтева је приложио следећу документацију:  
 Главну свеску идејног пројекта израђену од стране „ЛАСТА 

ПРОЈЕКТ”биро за пројектовање и инжењеринг из Новог Сада,Булевар 
цара Лазара 90, под бројем Е 14-17 ИДП, октобар 2017.године, 
одговорно лице пројектанта Ратко Вуца дипл.маш.инж., главни 
пројектант Игор Вуца дип.инж.арх. лиценца ИКС 300 N541 14;  

 Идејни пројекат-свеска 1- пројекат архитектуре, израђен од стране 
„ЛАСТА ПРОЈЕКТ”биро за пројектовање и инжењеринг из Новог 



Сада,Булевар цара Лазара 90, под бројем Е 14-17, октобар 
2017.године, одговорно лице пројектанта Ратко Вуца дипл.маш.инж., 
одговорни пројектант Игор Вуца дип.инж.арх. лиценца ИКС 300 N541 
14;  

 Препис Лист непокретности бр.216 К.О. Бачки Грачац; 
 Пуномоћје за подношење захтева за издавање решења о одобрењу 

извођења радова; 
 Графичке прилоге у dwf и dwg формату; 
 Копију плана парцеле; 
 Доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију. 
 
 

            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) и то: 1) да ли је надлежан за издавање решења за које је поднет захтев 2) 
подносилац захтева лице које може бити инвеститор те врсте радова у складу са Законом 3) 
захтев поднет у прописаној форми и да ли захтев, односно идејни пројекат поднет уз захтев, 
садржи све прописане податке; 4) за извођење предметних радова потребно прибављање 
локацијских услова и уколико јесте да ли је инвеститор претходно прибавио локацијске 
услове; 5)  приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима 6) да 
ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде и 1) усклађеност захтева 
са планским документом, односно сепаратом. 
 

На основу увида у електронски поднет захтев, овај орган је утврдио следеће: 
 
 -у приложеном Идејном пројекту планирана је извођење радова на изградњи 

„новопројектованог спортског терена“. Локација новопројектованог терена је  око 5,1m  
североисточно и 1,5m југозападно од постојећег теренана катастарској  парцели бр.596 
К.О. Бачки Грачац, тако да је за ову врсту радова потребно прибавити локацијске услове; 
 - лиценца ИКС број 300 не обухвата делатности којима се бави приложени идејни 
пројекат; 
 - у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи „Грађевинска дозвола се 
издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави пројекат за 
грађевинску дозволу, има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је 
доставио доказе прописане подзаконским актом којим се ближе уређује садржина и 
начин издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће административне таксе.  

Као одговарајуће право на земљишту сматра се право својине, право закупа на 
грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана овим законом.“ 

 
Како захтев садржи горе наведене недостататке, у складу са чланом 29.   Правилника 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник 
РС“, бр. 113/15 и 96/16), одлучено је као у диспозитиву овог закључка. 

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема овог закључка, а најкасније 
30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе 
нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз 
захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду. 



Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев. 

 
Поука о правном средству: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском 
већу, у року од три дана од дана достављања закључка, кроз Централни информациони 
систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре 
      

Руководилац Одељења, 
                                                                                   Татјана Стаменковић, дипл.инж.грађ.                                                     
  


