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

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

инвеститора Себењи Срђана, ЈМБГ 1311981830015, ул. Јожеф Атиле бр. 16, Фекетић, поднет 

путем пуномоћника Ћатиповић Саиде, 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: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев поднет од стране инвеститора Себењи Срђана, ЈМБГ 

1311981830015, ул. Јожеф Атиле бр. 16, Фекетић, за издавање решења о одобрењу извођења 

радова на изградњи помоћног објекта надстрешнице Пр+0, Фекетић, ул. Јожеф Атиле бр. 16, на 

катастарским парцелама бр. 2164 и 2165 к.о. Фекетић, због неусклађености са планским 

документом. 

 

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 21.06.2018. 

године инвеститор Себењи Срђана, ЈМБГ 1311981830015, ул. Јожеф Атиле бр. 16, Фекетић, 

путем пуномоћника Ћатиповић Саиде, ЈМБГ 1901965825062, ул. Маршала Тита бр. 92, Бачка 

Топола, поднео је захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи помоћног 

објекта надстрешнице Пр+0, Фекетић, ул. Јожеф Атиле бр. 16, на основу члана 145. Закона о 

планирању и изградњи. 

 

На основу 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 проверава усклађеност захтева са планским документом, 

односно сепаратом. Увидом у Идејни пројекат изградње помоћног објекта надстрешнице Пр+0, 

бр. Е-57/18-ИДП од јуна 2018. године, израђеног од стране „АРХИТОП“ доо, Бачка Топола, 

главни пројектант Саида Ћатиповић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 300516403, констатовано је 

следеће: 

- Као плански основ за израду идејног пројекта је наведен Генерални план Мали Иђош, 

Ловћенац и Фекетић, који је престао да важи усвајањем Просторног плана општине 

Мали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 13/2014) 



- Пројектовани објекат није лоциран на прописаној удаљености од границе парцеле. 

Према Просторном плану општине Мали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 

13/2014) изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле. 

Према Идејном пројекту, бр. Е-57/18-ИДП од јуна 2018. године, израђеног од стране 

„АРХИТОП“ доо, Бачка Топола, планирани помоћни објекат је лоциран на парцели 

инвеститора тако што кровна конструкција објекта прелази 39,0цм на суседну парцелу 

другог власника.  

 

 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 десет дана од пријема овог закључка, а најкасније 

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 одбачен 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 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, 61/2017, 113/2017 и 3/2018) 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 

 


