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Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове oпштинске 
управе Оџаци, поступајући по захтеву doo MAX POWER SPI Оџаци (матични број 21384771), ул. Лоле 
Рибара бр. 40, Оџаци, 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, 145/14, 83/2018, 
31/2019, 37/2019, 9/2020), члана 7. и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), члана 19. Одлуке о 
организацији Општинске управе Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.20/2017), доноси: 

 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев doo MAX POWER SPI Оџаци (матични број 21384771), ул. Лоле Рибара бр. 40, 
Оџаци, за издавање локацијских услова за изградњу хале за производњу везива спратности П+0 и 
анекса спратности П+1, на к.п. број 405/4 к.о. Оџаци,  ул.  Лоле Рибара бр. 40, Оџаци због 
неиспуњености формалних услова за поступање по истом. 

 
о б р а з л о ж е њ е 

 
 
  MAX POWER SPI doo Оџаци (матични број 21384771), ул. Лоле Рибара бр. 40, Оџаци, преко 

пуномоћника, Томчић Слободан из Оџака, обратио се овом органу, захтевом, у форми електронског 
документа, за издавање локацијских услова за изградњу хале за производњу везива спратности П+0 
и анекса спратности П+1, на к.п. број 405/4 к.о. Оџаци,  ул.  Лоле Рибара бр. 40, Оџаци. 

 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. 68/2019):  

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 идејног решења, члана 8. и члана 14.  Уредбе о локацијским условима („Сл. 

Гласник РС“, број 35/2015, 114/2015, 117/2017), поднет је захтев за издавање услова за 
пројектовање и прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије.  

 
Ималац јавног овлашћења је под бројем 8А.1.1.0.-Д.07.07.-79480/ -20 од 06.03.2020. 

године, доставио надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и 
прикључење. 

 
Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање 
локацијских услова одбацити закључком када идејно решење не садржи податке потребне за 
издавање локацијских услова. 

Како захтев садржи горе наведене недостатке, у складу са чланом 8. став 2. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 
68/2019), 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. 
 

Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу, преко овог одељења, 
у року од три дана од дана достављања закључка. 

 
 

Начелник општинске управе,  
Вученовић Недељко, дипл.прав.



 


