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Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Општинске Управе општине Ада - Одсек за комуналне послове, урбанизам и
грађевинарство, поступајући по захтеву Ерне Зађи, из Мола, поднетог преко пуномоћника
Шандор Ферчик, из Бачко Петровог Села, за издавање решења о одобрењу на основу члана
145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-
УС, 24/11, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др.Закон, 9/2020 и 52/2021), на основу
члана 28. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) и члана 12. Одлуке о
општинској управи општине Ада („Сл. лист Општине Ада“ бр. 40/2016, 9/2017 и 15/2018),
доноси:
 

РЕШЕЊЕ
 
којим се ОДБАЦУЈЕ захтев инвеститора Ерне Зађи, из Мола, за издавање решења о
одобрењу на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др.Закон, 9/2020 и
52/2021), за Изградњу помоћног објекта – гаража са оставом за огрев и надстрешницом, у
Молу, у улици Инвалидска број 49, на катастарској парцели број 1345 К.О. Мол, због
неиспуњености формалних услова за поступање по поднетом захтеву.
 

О б р а з л о ж е њ е
 
Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
обратио се инвеститор Ерне Зађи, из Мола, путем пуномоћника Шандор Ферчик, из Бачко
Петровог Села, кроз ЦЕОП са захтевом број ROP-ADA-21893-ISAW-1/2022, заведен под
бројем 351-94/2022-05, од 18.07.2022. године, за издавање решења о одобрењу на основу
члана 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/2010-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), за
Изградњу помоћног објекта – гаража са оставом за огрев и надстрешницом, у Молу, у улици
Инвалидска број 49, на катастарској парцели број 1345 К.О. Мол.
Провером испуњености формалних услова за поступање по захтеву надлежни орган је
утврдио неиспуњености по члану 28. став 1. тачка 3), и 6) Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019).
Подносилац захтева није приложио:
 
1.) идејни пројекат који је израђен у складу са чланом 16. Правилника о садржини, начину
и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације, према класи и
намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019). Утврђено је да идејно решење садржи
недостатке, који се огледају у следећем:
           - Главна свеска и општа документација идејног пројекта осим основног садржаја из
Прилога 1. овог правилника, треба да садржи и: одлуку о одређивању главног пројектанта
потписану од стране инвеститора, из Прилога 8. овог правилника; потписану изјаву главног
пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова идејног пројекта, из
Прилога 3. овог правилника;



           - Графичка документација пројекта треба да садржи одговарајуће цртеже и друге
графичке приказе, зависно од врсте техничке документације. Размера у којој се приказује
графичка документација треба да буде у складу са врстом техничке документације, односно
са нивоом детаља који се желе приказати, а на начин да буду јасни, прегледни и читљиви.
Цртежи и графички прилози исте врсте израђују се у истој размери, у складу са одредбама
овог правилника. Сваки цртеж, односно графички приказ, у доњем десном углу, садржи
таблицу максималне ширине 18 цм, која треба да приказује и: ознаку и назив дела пројекта
(нпр. 1 - пројекат архитектуре); име, презиме, потпис и број лиценце одговорног
пројектанта; број цртежа. Сваки цртеж основе, који приказује положај објекта у простору,
треба да има ознаку севера.
 
2.) доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења и
накнаде за Централну евиденцију.
 
Чланом 28. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) прописано је да ће надлежни орган захтев за
издавање решења у складу са чланом 145. Закона одбацити закључком ако нису испуњени
услови из ст. 1. и 2. члана 28., у року од пет радних дана од дана подношења захтева, уз
навођење свих недостатака.
Чланом 28. став 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) прописано је да ако подносилац захтева
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа
поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, није у обавези да доставља
осталу документацију поднету 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 који је одбачен и
поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.
На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену цитираног
прописа, те је одлучено као у диспозитиву.
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор надлежном општинском,
односно градском већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања.
 

Шеф Одељења
Атила Волфорд


