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Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове, 
Општинске управе Бач, поступајући по захтеву пуномоћника Агенције за пројектовање 
грађевинских и других објеката, инжењеринг и остале архитектонске и инжењерске активности 
ПБ, Бошко Пилиповић, пр, а за инвеститора Медар Бранка из Бача, за издавање решења којим 
се одобрава извођење радова на катастарској парцели број 1152 к.о. Бач, на основу члана 145. 
Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС број 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 50/13, 
98/13, 132/14, 145/14 те  члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (СЛ. Гласник РС 113/2015),  д о н о с и  

 
 

         З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев пуномоћника Агенције за пројектовање грађевинских и других 
објеката, инжењеринг и остале архитектонске и инжењерске активности ПБ, Бошко Пилиповић, 
пр  а за инвеститора Медар Бранка из Бача, за издавање решења којим се одобрава извођење 
радова на катастарској парцели број 1152 к.о. Бач – изградња зидане ограде, јер нису испуњени 
формални услови за даље поступање по захтеву. 

 
 

       О б р а з л о ж е њ е 
 

Пуномоћник Агенција за пројектовање грађевинских и других објеката, инжењеринг и 
остале архитектонске и инжењерске активности ПБ, Бошко Пилиповић, пр  а за инвеститора 
Медар Бранка из Бача, покренуо је пред надлежним органом попуњавањем пријаве кроз ЦИС 
дана 24. марта 2016. године захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова 
описаних у диспозитиву закључка. 
 
 Уз захтев је поднето: 

- Пуномоћје 
- Доказ о уплати административне таксе  
- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције  
- Идејни пројекат за изградњу помоћног објекта – зидана ограда, израђен од стране 

Агенције за пројектовање грађевинских и других објеката, инжењеринг и остале 
архитектонске и инжењерске активности ПБ, Бошко Пилиповић, Бач, ЈНА 12, главни 
пројектант Ненад Стаменковић, број лиценце 311 0578 03. 
 

По пријему захтева, овај орган је проверио испуњеност формалних услова, прописаних 
чланом 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(СЛ. Гласник РС 113/2015). 
 
 



Уз захтев је приложен Идејни пројекат, а по провери да ли је исти урађен у складу са 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта (Сл.Гласник РС број 77/2015), утврђено је да 
идејни пројекат садржи недостатке, који се огледају у следећем: 
 

 
-  Геодетску подлогу идејног пројекта чини топографски снимак предметне локације 

интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране 
регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом. 
 

 
Подносилац захтева може у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 
30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа да 
поднесе усаглашени захтев и отклони све  недостатке, у складу са чланом 8ђ. Закона о 
планирању и изградњи. У том случају, подносилац захтева не доставља документацију 
поднету уз захтев који је одбачен нити поново плаћа административну таксу. 
 
По основу изложеног, а применом одредби члана 58. Закона о општем управном 
поступку, члана 8ђ Закона о планирању и изградњи и члана 29. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено је као у диспозитиву 
овог Закључка. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се изјавити приговор 
Општиском већу Општине Бач у року од 3 дана од дана достављања овог закључка. 
Приговор се таксира са 440,00 динара Републичке административне таксе. 
 
 
 
Доставити: 
1. Подносиоцу захтева 
2. Архиви 

 
 
 
  Предмет обрадио  
  Технички референт, Недељко Батиница, дипл инж грађевине 
 
 
 
 

Начелник Општинске управе Бач 
Небојша Војновић, дипл. правник                                                                                                     

                                                                                                      
                                                                                                        


