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            Служба за имовинско- правне послове и урбанизам Општинске управе 
општине Ириг, на основу члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016), а у вези 
са чланом 145. 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) 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 Општине 
Ириг, Ириг, ул. Војводе Путника бр. 1 - путем пуномоћника Дејана Спахића из 
Инђије, ул. Иве Андрића бр. 37, за издавање одобрења за извођење радова на 
реконструкцији трга у Врднику, на к.п.бр. 917/2 К.О. Врдник, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање одобрења за извођење радова на 
реконструкцији трга у Врднику, на к.п.бр. 917/2 К.О. Врдник, поднет дана 
17.09.2017.године, од стране Општине Ириг, Ириг, ул. Војводе Путника бр. 1  - 
путем пуномоћника Дејана Спахића из Инђије, због неиспуњености формалних 
услова за поступање по захтеву, као и због недостатака у садржини достављеног 
Идејног пројекта. 
 
                                                         О б р а з л о ж е њ е 
 
 Општине Ириг, Ириг, ул. Војводе Путника бр. 1 - путем пуномоћника Дејана 
Спахића из Инђије, ул. Иве Андрића бр. 37, поднела је захтев за издавање 
одобрења за извођење радова на реконструкцији трга у Врднику, на к.п.бр. 917/2 
К.О. Врдник. Увидом у достављену документацију утврђено је да нису испуњени 
формални услови као и недостаци у садржини Идејног пројекта и то: 
 

1. За издавање одобрења за извођење радова на реконструкцији трга у 
Врднику потребно је исходовати локацијске услове подношењем 
захтева за издавање локацијских услова код овог органа или 
доставити информацију о локацији о могућностима и ограничењима 
партерног уређења на к.п.бр. 917/2 К.О. Врдник. 

2. Идејни пројекат није израђен у складу са Правилником о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (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). 

3. Ситуациони план  израђује се на геодетској подлози са тачно 
дефинисаним положајем партерног уређења и мобилијара.   

4. Техничку документацију доставити у dwg  формату и електронски 
потписаном pdf формату. 
 



 
 
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 се 
документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа 
административна такса  и накнада из члана 28. став. 2. тачка 2) Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник 
РС'', бр. 113/2015 и 96/2016). 
 
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. 
 
 Поука о правном средству: Против овог закључка, подносилац захтева може 
изјавити приговор Општинском већу општине Ириг, у року од 3 дана од дана 
достављања, преко надлежног органа. 
 
 
 
ДОСТАВИТИ:                                                                                  ШЕФ СЛУЖБЕ, 
1.  Општина Ириг, Ириг - путем пуномоћника                             Радојица Јекнић 
     Дејана Спахића из Инђије,              
3.  А р х и в и. 
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