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Оделење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за урбанизам, грађевинске и 
комуналне послове општине Сента, а на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 
121/12, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), члана 58. става 2. и 210. Закона о општем управном поступку (''Службени лист 
СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Службени гласник РС'' број 30/10), члана 19. Одлуке о 
општинској управи општине Сента (''Службени лист општине Сента'' број 26/16), члана 18 
става 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
("Службени гласник РС", бр. 113/2015 и 96/2016) у поступку поднетог захтева за издавања 
одобрења за извођење радова Мариа Ковача из Сенте, улица Миксат Калмана бр. 15. 
доноси 

З А К Љ У Ч А К  

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање одобрења за извођење радова под број ROP-SEN-
603-ISAW-1/2017 од 13.01.2017. године, (евидентираног у писарници  Општине Сента под 
бројем 351-11/2017-IV/05 од 17.01.2017. године) подносиоца захтева Мариа Ковача из 
Сенте, улица Миксат Калмана бр. 15. за извођење радова на изградњи зграде за смештај 
пољопривредних машина, у Сенти, улица Миксат Калмана бр. 15, на катастарској парцели 
број 390/2 к.o. Сента, на основу члана 18 става 1 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС" број 113/2015 и 
96/2016) због недостатка мање уплаћених административне таксе. 

О б р а з л о ж е њ е  
Дана 13.01.2017. године под бројем ROP-SEN-603-ISAW-1/2017 (евидентираног у 

писарници  Општине Сента под бројем: 351-11/2017-IV/05 од 17.01.2017. године) 
подносилац је поднео захтев овом одељењу за издавање одобрења за извођење радова на 
изградњи зграде за смештај пољопривредних машина. 

Увидом у приложену документацију, од стране Одсека за урбанизам, грађевинске и 
комуналне послове је утврђено да су уплаћене мање административне таксе, уместо 560,00 
динара је уплаћено 300,00 динара републичке административне таксе и уместо 744,00 
динара је уплаћено 338,00 динара општинске административне таксе, те је с обзиром на 
изложено донета одлука као у изреци.  

На основу чл. 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем  ("Службени гласник РС", бр. 113/2015 и 96/2016): 

''Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка из става 1. овог 
члана, 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 из члана 16. става 2 тачке 3) овог правилника. 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и 
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поновног плаћања административне таксе, односно накнаде. 
Ако уз усаглашени захтев из става 4. овог члана подносилац достави измењен 

документ у односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни орган 
ће поступати по том измењеном документу. 
Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за 
одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право из става 4. овог члана.'' 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка незадовољна странка може 
изјавити приговор надлежном општинском, односно градском већу, преко надлежног   
органа, у року од три дана од дана достављања.  
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