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      О Џ А Ц И 
 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, 
поступајући по захтеву Марковић Милана (јмбг 0707995810138) из Оџака, ул. Карађорђева 
бр.17, 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, 83/18, 31/2019, 
37/2019, 9/2020), члана 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), члана 81. Статута општине Оџаци 
(„Сл. лист општине Оџаци“, број 2/19), члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе 
општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 20/2017), доноси: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Одбацује се захтев Марковић Милана (јмбг 0707995810138) из Оџака, ул. Карађорђева бр.17 
за издавање локацијских услова за изградњу прикључка на дистрибутивнугасну мрежу са 
КМРС и унутрашње гасне инсталације стамбено-пословног објекта на к.п. број 1602/1 к.о. 
Оџаци, ул. Карађорђева бр.17, Оџаци, због неиспуњености формалних услова за поступање по 
истом.  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Марковић Милан (јмбг 0707995810138) из Оџака, ул. Карађорђева бр.17, поднео је, 
преко пуномоћника, Милан Зорић, дипл.инж.маш. (јмбг 0708959810063) из Бачког Грачаца, ул. 
Биће Кесића бр. 92, захтев, у форми електронског документа, за издавање локацијских услова 
за изградњу ближе описаног у диспозитиву закључка. 

 
Уз захтев, подносилац захтева је доставио документацију: 
 

 Главна свеска идејног решења израђена под бројем Г 140-19 ИДР, децембар 2019, 
израђена од стране бироа за пројектовање и инжењеринг ЛАСТА ПРОЈЕКТ из Новог Сада, 
одговорно лице пројектанта Ратко Вуца, дипл. инж. маш., главни пројектант Милан Зорић, 
дипл.инж.маш., лиценца број 330 А877 05; 

 Идејно решење број Г 140-19 ИДР, децембар2019, израђено од стране бироа за 
пројектовање и инжењеринг ЛАСТА ПРОЈЕКТ из Новог Сада, одговорно лице пројектанта 
Ратко Вуца, дипл. инж. маш., одговорни пројектант Милан Зорић, дипл.инж.маш., лиценца 
број 330 А877 05; 

 Графичку документацију у dwg формату; 
 Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози; 
 Пуномоћ за подношење захтева; 
 Препис листа непокретности број 1063 к.о. Оџаци; 
 Копију плана парцеле број 1602/1 к.о. Оџаци; 
 Доказ о уплати административних такси и доказ о уплати 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 („Сл.гласник РС“, бр. 68/2019) 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 да постоје следећи 

недостаци: 

- подаци о намени објекта за који се прибављају локацијски услови за прикључење 
на комуналну инфраструктуру-гас, дати на насловним странама главне свеске и 
свеске број 6-пројекат машинских инсталација, као и подаци у решењу о именовању 
главног и одговорног пројектанта са подацима у осталим деловима документације су 
неусаглашени (да ли се ради о стамбено-пословном или стамбеном објекту); 
- плански основ за израду локацијских услова је ПГР насеља Оџаци („Сл.лист општине 
Оџаци“, број 4/2011) а не Просторни план општине Оџаци како је наведено у главној 
свесци Идејног решења. 
 
Чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15 и и 96/16), 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 наведене недостатке, у складу са чланом 8. став 1. 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 се поново плаћа административна такса и накнада. 

 
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 

захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног 
плаћања административне таксе, односно накнаде. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор 

Општинском већу, кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру 
обједињене процедуре, у року од три дана од дана достављања закључка. 
  
       Начелник општинске управе, 
       дипл.прав.Недељко Вученовић 


