
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за привреду, пољопривреду,  урбанизам, 

грађевинарство, заштиту животне средине,  

комунално-стамбене послове  

Број: ROP-MID-3055-ISAW-1/2018 

Заводни број: 351-17/2018-05 

Датум: 13.02.2018.  

Мали Иђош 

 

Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне 

средине, комунално-стамбене послове Општинске управе општине Мали Иђош по захтеву 

„ВАВИЛОН“ стр, Естер Фонтањи пр., Мали Иђош, мат. бр. 54665458, ул. Тополски пут бб, Мали 

Иђош, поднет путем пуномоћника Саида Ћатиповић, ЈМБГ 1901965825062, ул. Маршала Тита бр. 

92, Бачка Топола, на основу члана 8ђ. и члана 145. Закона о планирању и зградњи („Сл. гласник 

РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 

145/2014), члана 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 146. Закона о 

општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), доноси: 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев поднет од стране „ВАВИЛОН“ стр, Естер Фонтањи пр.,Мали 

Иђош, мат. бр. 54665458, ул. Тополски пут бб, Мали Иђош, за издавање решења о одобрењу 

извођења радова на изградњи економског објекта – надстрешница Пр+0, на катастарској парцели 

624 к.о. Мали Иђош, јер нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Одељењу за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне 

средине, комунално-стамбене послове Општинске управе општине Мали Иђош дана 08.02.2018. 

године „ВАВИЛОН“ стр, Естер Фонтањи пр., Мали Иђош, мат. бр. 54665458, ул. Тополски пут 

бб, Мали Иђош, путем пуномоћника Саида Ћатиповић, ЈМБГ 1901965825062, ул. Маршала Тита 

бр. 92, Бачка Топола, поднео је захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на 

изградњи економског објекта – надстрешница Пр+0, на основу члана 145. Закона о планирању и 

изградњи. 

На основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 

81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и члана 29. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник 

РС”, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), надлежни орган проверава испуњеност формалних услова 

за поступање по захтеву за издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи и 

утврђује постојање одговарајућег права на земљишту, односно објекту, сходном применом 

одредби које се односе на прибављање листа непокретности у поступку издавања грађевинске 

дозволе из члана 19. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем. Увидом у Извод из листа непокретности број: 3961 к.о. Мали Иђош, бр. 952-5/2018-5 

издатом 09.02.2018. године од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар 



непокретности Мали Иђош, констатовано је да је носилац права на земљишту и објектима 

Фонтањи Естер (приватна својина). Уз захтев je приложен Уговор о финансирању од 12.02.2018. 

године у којем се наводи да је инвеститор Естер Фонтањи из Малог Иђоша, а финансијер 

„ВАВИЛОН“ стр, Естер Фонтањи пр., Мали Иђош, док се у захтеву за издавање решења о 

одобрењу извођења радова, овлашћењу и техничкој документацији наводи да је инвеститор 

„ВАВИЛОН“ стр, Естер Фонтањи пр., Мали Иђош. 

С обзиром да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву прописани 

чланом 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), решено је као у диспозитиву овог закључка. 

Ако подносилац захтева у року од 10 (десет) дана од пријема овог закључка, а најкасније 

30 (тридесет) дана од дана његовог објављивања на интернет страници Општинске управе Мали 

Иђош, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију 

поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административне таксе и накнаду наведене 

у члану 28. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем. 

 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 

захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одначен и поновног 

плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде из члана 28. став 2. тачка 2) 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. 

 

 

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

Општинском већу у року од 3 (три) дана од дана достављања истог, непосредно или преко овог 

Одељења. Приговор се таксира са 460,00 динара републичке административне таксе на основу 

Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 

61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 

45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016 и 61/2017) који се уплаћује на рачун бр. 840-742221843-57, 

модел 97, позив на бр. 23-219. 

 

 

Доставити:                                                                              

1.  Подносиоцу захтева                 

2. Архиви 

 

   РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                    Халгато Имре 

 

 


