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     ОЏАЦИ 
 
 Одељење за урбанизам, стамбено-комунално и имовинско-правне послове Општинске 
управе Оџаци, на захтев Општине Оџаци (мб 08327700), ул. Кнез Михајлова бр. 24, 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 и 
9/2020 и 52/2021), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињење процедуре 
електронским путем („Службени гласник РС“ број 68/2019), члана 19. Одлуке о организацији 
Општинске управе Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.20/2017) и овлашћења број 03-19- 
10-2/2021-02, доноси: 
 
                                                                                     З А К Љ У Ч А К 
 
 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општине Оџаци (мб 08327700), ул. Кнез Михајлова бр. 24, Оџаци, за 
издавање локацијских услова за изградњу пешачке стазе и расвете на к.п. број 7663/1, 7660, 
7663/2, 7635 и 7664 К.О. Оџаци, због неиспуњености формалних услова за поступање по истом. 
 
                                                          О б р а з л о ж е њ е 
  

Општине Оџаци (мб 08327700), ул. Кнез Михајлова бр. 24, Оџаци, обратила се овом органу, 
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 израђена под бројем Т.Д.Бр.ИДР-84-2/21, мај 

2021.године од стране од стране „ГЕА“ доо Војводе Р. Путника бр. 12, Панчево, 
одговорно лице пројектанта Владан Ћурчин, главни пројектант Србољуб 
Стамболић, дипл. инж. грађ. лиценца ИКС број 315 0320 03; 

 Идејно решење свеска 2/2, пројекат пешачке стазе, израђено под бројем 
Т.Д.Бр.ИДР-84-2/21, мај 2021.године од стране „ГЕА“ доо Војводе Р. Путника бр. 
12, Панчево, одговорно лице пројектанта Владан Ћурчин, одговорни пројектант 
Србољуб Стамболић, дипл. инж. грађ. лиценца ИКС број 315 0320 03; 

 Идејно решење свеска 4, пројекат расвете, израђено под бројем Т.Д.Бр.ИДР-84-
2/21, мај 2021.године од стране „ГЕА“ доо Војводе Р. Путника бр. 12, Панчево, 
одговорно лице пројектанта Владан Ћурчин, одговорни пројектант Дејан 
Дамљановић, дипл. инж. ел. лиценца ИКС број 350 F048 07; 

 Геодетски снимак постојећег стања у dwg формату; 
 Графичке прилоге у dwg формату ; 
 Доказ о плаћеној 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. 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 следеће: 
 

 Општинска управа општине Оџаци није надлежна за поступање по поднетом захтеву. 
 

Чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник РС“, бр. 68/2019), прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље 
поступање по захтеву, прописани чланом 7. овог правилника, 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. 
68/2019), одлучено је као у диспозитиву овог закључка. 

 
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.грађ.инж. 


