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     ОЏАЦИ 
 
 Одељење за урбанизам, стамбено-комунално и имовинско-правне послове 
Општинске управе Оџаци, поступајући по захтеву Врачевић Душана из Дероња, улица 
Његошева број 6, поднетом преко пуномоћника, Ненад Стаменковић из Оџака, на основу 
члана 8.ђ 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 7. и 8. став 1. и 
2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник РС“ број 113/2015, 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 Врачевић Душана (ЈМБГ 2610993810606) из Дероња, улица 
Његошева број 6, за издавање Локацијских услова за изградњу економског објекта за тов 
свиња спратности П+0 и пратећих објеката (ђубриште и осочна јама), на кат.парцели број 
318 к.о. Дероње, због неиспуњености формалних услова за поступање по истом. 

 
                                                            О б р а з л о ж е њ е 

Врачевић Душан из Дероња, улица Његошева број 6, преко пуномоћника, Ненад 
Стаменковић (ЈМБГ 0810962810073) из Оџака, Лоле Рибара број 9, обратио се овом органу, 
захтевом, у форми електронског документа, за издавање локацијских услова за изградњу 
објекта ближе описаних у диспозитиву овог закључка. 

 
Подносилац захтева је приложио следећу документацију:  
 Главну свеску идејног решења израђену од стране Пројектног бироа 

„СВОД” Оџаци, Лоле Рибара 9, под бројем ПГД 174-07/2018, јул 2018., 
одговорно лице пројектанта Стаменковић Ненад, главни пројектант 
Стаменковић Ненад  дипл.инж.грађ. лиценца ИКС број 311 0578 03;  



 Идејно решење-свеска 1- пројекат архитектуре, израђено од стране 
Пројектног бироа „СВОД” Оџаци, Лоле Рибара 9, под бројем ПГД 174-
07/2018, јул 2018., одговорно лице пројектанта Стаменковић Ненад, 
главни пројектант Стаменковић Ненад  дипл.инж.грађ. лиценца ИКС 
број 311 0578 03;  

 Пуномоћ за подношење захтева за издавање локацијских услова; 
 Графичке прилоге у dwf формату; 
 Катастарско-топографски план; 
 Доказ о уплати тaскси и накнаде за Централну евиденцију. 
 
 

            По пријему захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова за 
поступање по захтеву, прописаних чланом 7. 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 поступање 2) да ли је захтев поднет у прописаној 
форми и да ли садржи све прописане податке 3) да ли је уз захтев приложено идејно 
решење 4) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде. 
 

На основу увида у електронски поднет захтев, овај орган је утврдио следеће: 
 
 - приложено Идејно решење није израђено у складу са важећим Планом 

генералне регулације насеља Дероње („Сл. лист општине Оџаци“, број 8/2007 и 13/2015), 
у смислу удаљености економског објекта у односу на стамбене објекте. Катастарска 
парцела 318 к.о. Дероње се налази у блоку 24, центар насеља, у зони породичног 
становања. ПГР насеља Дероње за центар насеља-зона породичног становања, 
дефинисано је следеће: 

 „ Нa грaђeвинскoj пaрцeли сe мoгу грaдити и други oбjeкти у функциjи oснoвнe 
нaмeнe грaђeвинскe пaрцeлe, дo дoзвoљeнoг мaксимaлнoг стeпeнa искoришћeнoсти, 
oднoсни изгрaђeнoсти. 

У зoни пoрoдичнoг стaнoвaњa je дoзвoљeнa изгрaдњa пoслoвнoг прoстoрa и 
eкoнoмских oбjeкaтa сaмo кao прaтeћa функциja пoрoдичнoг стaнoвaњa. 

Нa грaђeвинскoj пaрцeли сe мoжe oдoбрити изгрaдњa eкoнoмских oбjeкaтa, кao 
штo су: стoчнe стaje (живинaрници, свињци, гoвeдaрници, oвчaрници, кoзaрници), 
испусти зa стoку, вoдoнeпрoпуснe ђубришнe jaмe, ђубриштa и др. Минимaлнo рaстojaњe 
oвих oбjeкaтa oд билo кoг другoг стaмбeнoг oбjeктa или oбjeктa oд oпштeг друштвeнoг 
интeрeсa и сличнo je 20,0м, извeдeних и кoришћeних у склaду сa прoписимa o држaњу 
живoтињa. Минимaлнa удaљeнoст oвaквих oбjeкaтa oд рeгулaциoнe линиje je 30,0м, oсим 
нa угaoним пaрцeлaмa, гдe сe примeњуje прaвилo удaљeнoсти oд других oбjeкaтa. 
Eкoнoмски oбjeкти сe нe мoгу лoцирaти испрeд стaмбeних oбjeкaтa прeмa рeгулaциoнoj 
линиjи.“ 
 Чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), прописано 
је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани 
чланом 7. овог правилника, односно ако се за предметну изградњу или извођење радова не 
прибављају локацијски услови, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова 
одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање. 
 



Како захтев садржи горе наведени недостатак, у складу са чланом 8. став 1. и 2. 
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 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, преко овог одељења, у року од три дана од дана достављања закључка.  
 
      

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


