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     ОЏАЦИ 
 
 
 Одељење за урбанизам, стамбено-комунално и имовинско-правне послове 
Општинске управе Оџаци, поступајући по усаглашеном захтеву Ристић Слађана (ЈМБГ 
2102966810011), Трг Ослобођења бб, Богојево, 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), члана 8. 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.20/17), доноси 
 
 
                                                              З А К Љ У Ч А К 
 
 Одбацује се усаглашен захтев Ристић Слађана (ЈМБГ 2102966810011), Трг 
Ослобођења бб, Богојево, за издавање локацијских услова за изградњу прикључка на гасну 
дистрибутивну мрежу са КМРС и унутрашња гасна инсталација пословног објекта на 
катастарској парцели бр. 93/2 К.О. Богојево, због неиспуњености формалних услова за 
поступање по истом. 
 
                                                          О б р а з л о ж е њ е 
  

Ристић Слађан (ЈМБГ 2102966810011), Трг Ослобођења бб, Богојево, обратио се овом 
органу, преко пуномоћника, Зорић Милан (ЈМБГ 0708959810063), Биће Кесића 92, Бачки 
Грачац, усаглашеним захтевом за издавање локацијских услова за изградњу објекта ближе 
описаног у диспозитиву овог закључка. 

Уз захтев, подносилац је приложио следећу документацију:  
 Главна свеска идејног решења број Г-10-19 ИДР, април 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-10-19 ИДР, април 2019, 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;  

 Пуномоћје за подношење захтева; 
 Геодетски снимак постојећег стања; 
 Копију плана парцеле 93/2 и 93/1; 
 Извод из Листа непокретности број 981 к.о. Богојево; 
 Доказ о плаћеној административној такси и  накнади 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: 
 

 - како се ради о локацијским условима за изградњу прикључка на гасну 
дистрибутивну мрежу пословне зграде на парцели број 93/2 к.о. Богојево а 
зграда није уписана у евиденцију о непокретностима на парцели, уз захтев 
за издавање локацијских услова је требало приложити идејно решење 
свеска 1- пројекат архитектуре у складу са чланом 36. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник РС“, бр. 113/15, 96/2016 и 120/2017); 

 
- како су за изградњу пословног објекта на к.п. број 93/1 и 93/2 издати 

локацијски услови, чланом 57 Закона о планирању и изградњи је 
предвиђено да „подносилац захтева може поднети захтев за измену једног 
или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на 
инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова“, 
односно у конкретном случају је потребно поднети захтев за измену 
локацијских услова број ROP-ODZ-4042-LOC-1/2019 и захтев за измену 
грађевинске дозволе број ROP-ODZ-4042-CPIH-3/2019 издате на основу 
наведених локацијских услова. 

 
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. 
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. 

 
Подносилац захтева је искористио право на подношење усаглашеног захтева без 

обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 
административне таксе за подношење захтева и накнаде. 

 
Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу, преко овог 

одељења, у року од три дана од дана достављања закључка. 
     
 
 
                                                                                                Руководилац Одељења, 
                                                                                Стаменковић Татјана, дипл.инж.грађ. 
 


