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            Служба за имовинско-правне послове и урбанизам Општинске управе 
општине Ириг, на основу члана 17. и 18. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 
96/2016), а у вези са чланом 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. 
гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 
132/2014 и 145/2014), члана 146. Закона о општем управном постуку (''Сл. гласник 
РС'', број  18/2016) и  члана 12. Одлуке о Општинској управи (''Службени лист 
општина Срема'', број 38/2008, 29/2009, 6/2010 и 8/2017), поводом поднетог 
захтева од стране Фудвалског клуба ''Крушедол'' (МБ: 08106711; ПИБ: 101384178) 
из Крушедол Села, ул. Марадичка бб- путем пуномоћника Слободана 
Неговановића из Руме, ул. 15. маја бр. 140/9, за издавање решења о грађевинској  
дозволи за изградњу/ доградњу постојећег објекта за спорт и рекреацију у 
Крушедол селу, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
          ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев поднет од стране Фудбалског клуба ''Крушедол'' из 
Крушедол села, ул. Марадичка бб, за издавање грађевинске дозволе за изградњу/ 
доградњу постојећег објекта за спорт и рекреацију (канцеларије, санитарног чвора 
и трибинe на фудбалском игралишту), доминантна категорија објекта: Г, 
класификациона ознака: 241221 на к.п.бр. 1094/1 К.О. Крушедол село, јер нису 
испуњени формални услови и то:  

- погрешно наведеног имена инвеститора; 
- неовереног и непотписаног ситуационог плана. 

 
                                                         О б р а з л о ж е њ е 
 
          Фудбалски клуб ''Крушедол'' из Крушедол села, ул. Марадичка бб- путем 
пуномоћника Слободана Неговановића из Руме, ул. 15. маја бр. 140/9, поднео је 
дана 18.10.2017.године, захтев овом органу за издавање грађевинске дозволе, 
број ROP-IRI-32425-CPI-1/2017 (заводни број 04-351-1106), за изградњу/ доградњу 
постојећег објекта за спорт и рекреацију (канцеларије, санитарног чвора и трибине 
на фудбалском игралишту), категорија објекта: Г, класификациона ознака: 241221 
на к.п. бр. 1094/1 К.О. Крушедол село, потес ''Овсиште''. 
 
          Уз захтев је приложена следећа документација: 

1. Извод из пројекта за грађевинску дозволу, бр. 214/17 из априла 
2017.године, израђен од стране Пројектног бироа ''HIDRA'' из Руме, ул. 
Вељка Дугошевића бр. 155. 

2. ПГД- Пројекат за грађевинску дозволу из априла 2017.године, израђен од 
стране Пројектног бироа ''HIDRA'' из Руме, ул. Вељка Дугошевића бр. 155; 
одговорно лице пројектанта: Слободан Неговановић, дипл.инж.грађ., где је 
главни пројектант: Слободан неговановић, дипл.инж.грађ. (лиценца бр. 314 
7436 04), кога чини: 
- 0- Главна свеска, бр. 213-0/17 из априла 2017.године; 



- А- Пројекат архитектуре, бр. 213-1/17 из априла 2017.године, где је 
одговорни пројектант: Антун Унтербергер, дипл.инж.грађ. (лиценца бр. 310 
2444 03); 
-  2- Пројекат конструкција, бр. 213-2/17 из априла 2017.године, где је 
одговорни пројектант: Слободан Неговановић, дипл.инж.грађ. (лиценца бр. 
314 7436 04); 
- 3- Пројекат Хидротехничких инсталација, бр. 213-3/17 из априла 
2017.године, где је главни пројектант: Слободан Неговановић, 
дипл.инж.грађ. (лиценца бр. 314 7436 04).   

     4.  Ситуациони план постојећег стања, израђен од стране ''ГЕО- ПРОЈЕКТ СМ''-    
            непотписан и неоверен. 

5. Пуномоћ/ овлашћење дато Слободану Неговановићу из Руме, ул. 15. маја 
бр. 140/9 од стране Ф.К. ''Крушедол'' из Крушедол села, оверена под бр. 
2646/2016 од 23.08.2016.године, од стране надлежног органа Службе за 
друштвене делатности, општу управу и заједничке послове Општинске 
управе општине Ириг.   

6. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 3.000,00 динара. 
7. доказ о уплати републичке и општинске административне таксе. 

        
 
Увидом у достављену документацију утврђено је да нису испуњени формални 
услови, односно, подносилац захтева није доставио доказ о праву својине у складу 
са чланом 135. Закона о планирању и изградњи. Такође, уз захтев је приложен 
ситуациони план постојећег стања, израђен од стране ''ГЕО- ПРОЈЕКТ СМ'', који 
није потписан и оверен од стране овлашћене геодетске организације. Подносилац 
захтева, односно инвеститор не може бити Фудбалски клуб ''Крушедол'' из 
Kрушедол села , него Општина Ириг из Ирига, ул. Војводе Путника бр. 1. Увидом у 
званичну евиденцију катастра непокретности, овај орган је утврдио да је на 
непокретности к.п. бр. 1094/1 К.О. Крушедол село, уписана Јавна својина општине 
Ириг, која једина може бити инвеститор у складу са Законом. 
 
На основу свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву овог Закључка. 
 
         Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити приговор 
Општинском већу, у року од 3 дана од дана достављања, преко надлежног органа. 
 
        Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а 
најкасније  30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног 
органа, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља 
документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа 
административне таксе и накнаду из члана 16. став. 2. тачка 3) Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.  
 
 
 
 
 
ДОСТАВИТИ:                                                                                         ШЕФ СЛУЖБЕ, 
1. Ф.К. ''Крушедол'' из Крушедола- путем пуномоћника                   Радојица Јекнић 
    Неговановић Слободана из Руме,     
2. А р х и в и. 
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