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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АПВ 
ОПШТИНА БАЧ 
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,  
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: ROP - BAC – 22034 – CPA - 5/2017 
Датум: 18. октобра 2017. године  
Б                А                    Ч 
                                                                                                                                               
 
                       
 На основу члана 142. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 
81/2009-испр. 64/2010-одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 52/2013 одлука УС, 98/2013-
одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 24. – 27. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ( “Сл. Гласник РС” 113/2015 и 96/2016) и чланова 136-141. Закона 
о општем управном поступку (“Сл гласник РС”, број 18/2016), решавајући по захтеву Вуковић 
Радована из Бођана кога заступа пуномоћник Агенција за пројектовање грађевинских и других 
објеката „пб“ из Бача, Општинска управа Бач - Одељење за урбанизам, заштиту животну средину 
и имовинско правне послове,  Руководилац одељења по овлашћењу в.д. Начелника општинске 
управе Бач, д о н о с и: 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

 
 

 ВРШИ СЕ ИЗМЕНА Решења о грађевинској дозволи, издата од стране Општинске управе 
Бач, Одељења за урбанизам и комунално стамбене послове, број: ROP-BAC-22034-CPI-1/2017 од 
дана 28. јула 2017. године за изградњу објекта пољопривреде-подног складишта 
пољопривредних производа на катастарској парцели 974/3 к.о. Бођани, у делу инвеститора тако 
да је уместо Вуковић Радована и Вуковић Милојке инвеститор само Вуковић Радован  ЈМБГ 
3004975802503 из Бођана улица Дунавска број 1. 
 
 Саставни део овог решења је: 

 - Уговор о поклону закључен дана 12. октобра између поклонодавца Вуковић Милојке и 
поклонопримца Вуковић Радована број ОПУ: 1624-2017;  
 

 У преосталом делу Решење о грађевинској дозволи број: ROP-BAC-22034-CPI-1/2017 од 
дана 28. јула 2017. године остаје неизмењено. 
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                О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 Радован Вуковић, из Бођана улица Дунавска број 1, поднео је овом органу дана 13. 
октобра 2017. године, захтев за измену грађевинске дозволе. 
 
 По спроведеном поступку овај орган је утврдио следеће чињенично стање: 
 
 Уз захтев, поднет преко Централног информационог система инвеститор је приложио 
следеће: 

• Доказ о уплати административних такса, потписан електронским потисом; 

• Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, потписан електронским потписом; 

• Уговор о поклону закључен дана 12. октобра између поклонодавца Вуковић Милојке 
и поклонопримца Вуковић Радована број ОПУ: 1624-2017;  

• Пуномоћје уредно потписано квалификованим електронским потписом; 

• Молба и тумачење, потписано квалификованим електронским потписом; 
 

 Увидом у извод из листа непокретности број 1071, к.о. Бођани овај орган је утврдио да је 
Милојка Вуковић сувласник са Вуковић Радованом на катастарској парцели број 974/3 у 1/8 
обима удела тако да може бити поклонодавац. 
 
  Разматрајући поднети захтев и приложену документацију инвеститора, утврђено је да су 
испуњени услови прописани чланом 142. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 
72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 52/2013 одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ( “Сл. Гласник РС” 113/2015 и 96/2016),  те је одлучено као у 
диспозитиву. 
 
  Против овог Решења може се изјавити жалба Покрајинском  секретаријату за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај, у року од осам дана од дана пријема, са таксом од 460,00 динара, а 
преко овог органа кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру 
обједињене процедуре у поступцима за издавање акта у остваривању права на изградњу и 
употребу објекта. 
 
Обрађивач: 
Саветник у одељењу за урбанизам: 
Недељко Батиница, дипл. грађ. инж. 

Руководилац одељења по овлашћењу      
в.д. Начелника општинске управе Бач: 

                                                                                                                                  
 

Доставити: 
1. Подносиоцу захтева кроз ЦИС; 
2. Грађевинској инспекцији Бач и                                                     Јурај Јаворњик  дипл.грађ.инж           
3. Архиви. 


