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     ОЏАЦИ 
 
 Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове   
Општинске управе општине Оџаци, поступајући по захтеву Општине Оџаци, улица Кнез 
Михајлова број 24, за издавање грађевинске дозволе, на основу члана 8ђ. и 134. 
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник Р.С.“, број 72/09, 81/09, 24/2011, 
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/14), члана 16. и 17. Правилника о 
спровођењу поступка обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, 
брoj 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 71. став 1. тачка 3. Статута општине Оџаци 
(„Сл. лист општине Оџаци“, број 17/08 и 27/10), члана 19. Одлуке о организацији 
Општинске управе општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 20/2017) и 
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), 
доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ  

 
ИЗДАЈЕ СЕ Општини Оџаци, улица Кнез Михајлова број 24, грађевинска 

дозвола за изградњу ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - РАСВЕТА на делу дуж 
постојеће бетонске стазе на катастарским парцелама број 7659, 6036/2, 6036/3 и 
6036/14 к.о. Оџаци, градско грађевинско земљиште. 

 
Укупна дужина инсталације расвете износи приближно 200,0m. 
 
Предрачунска вредност радова износи 1.208.750,00 динара без ПДВ-а. 
 
Објекат је инфраструктурни , категорија Г, класификациона ознака 211202. 
 

 Саставни део овог Решења чине:  
 

 Локацијски услови број ROP-ODZ-35561-LOC-1/2017, заводни број 353-64/2017-
01 од 13.12.2017.године; 

 Извод из пројекта за грађевинску дозволу са главном свеском, израђен од 
стране „TANGRAM PROJEKT” доо, Аугуста Цесарца 11, Нови Сад, под бројем 46, 
децембар 2017., одговорно лице пројектанта Милица Тановић, главни 
пројектант Саша Радојичић, дипл.инж.ел. лиценца ИКС број 350Н001 09; Изјава 
вршиоца техничке контроле пројектне документације израђена под бројем ТК-
197 децембар 2017, од стране „МНМ-projekt“ доо из Новог Сада, Јована 
Поповића 40, оговорно лице Насер Мостафа; 



 Пројекат за грађевинску дозволу-свеска 4- пројекат осветљења пешачке стазе, 
израђен од стране „TANGRAM PROJEKT” доо, Аугуста Цесарца 11, Нови Сад, под 
бројем 46/4, децембар 2017., одговорно лице пројектанта Милица Тановић, 
одговорни пројектант Саша Радојичић, дипл.инж.ел. лиценца ИКС број 350 Н001 
09. 
 
Доприноси за уређивање грађевинског земљиштa не обрачунавају се на основу 

члана 97. став 9. Закона о планирању и изградњи и члана 12. Одлуке о утврђивању 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл.лист општине Оџаци“, бр 4/2015 
и 14/17). 

 
 Обавезује се инвеститор да најкасније осам дана пре почетка извођења радова, 
пријави почетак грађења објекта, органу надлежном за издавање грађевинске 
дозволе.   

Грађевинска дозвола за објекат  описан у ставу 1. диспозитива престаје да важи 
ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у року од две 
године од дана правоснажности овог Решења. 
            Грађевинска дозвола за објекат  описан у ставу 1. диспозитива престаје да важи 
ако се у року од пет година од дана правоснажности решења којим је издата 
грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола. 

Орган надлежан за издавање ове грађевинске дозволе не упушта се у оцену 
техничке документације која чини саставни део грађевинске дозволе, те у случају 
штете настале као последица примене исте, за штету солидарно одговарају пројектант 
који је израдио и прописао техничку документацију, вршилац техничке контроле и 
инвеститор.  

О б р а з л о ж е њ е  
 

Општинска управа Оџаци, Одељење за инвестиције и јавне набавке,  ул. Кнез 
Михајлова бр. 24,у име Општине Оџаци, на основу члана 24. Одлуке о организацији 
општинске управе Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 20/2017), поднела је 
захтев, заведен под бројемROP-ODZ-35561-CPI-2/2018, за издавање грађевинске 
дозволе за објекте ближе описане  у диспозитиву овог Решења.   

 
 Уз захтев за издавање грађевинске дозволе је приложено:  
 

 Извод из пројекта за грађевинску дозволу са главном свеском, израђен од 
стране „TANGRAM PROJEKT” доо, Аугуста Цесарца 11, Нови Сад, под бројем 46, 
децембар 2017., одговорно лице пројектанта Милица Тановић, главни 
пројектант Саша Радојичић, дипл.инж.ел. лиценца ИКС број 350 Н001 09; Изјава 
вршиоца техничке контроле пројектне документације израђена под бројем ТК-
197 децембар 2017, од стране „МНМ-projekt“ доо из Новог Сада, Јована 
Поповића 40, оговорно лице Насер Мостафа; 

 Пројекат за грађевинску дозволу-свеска 4- пројекат осветљења пешачке стазе, 
израђен од стране „TANGRAM PROJEKT” доо, Аугуста Цесарца 11, Нови Сад, под 
бројем 46/4, децембар 2017., одговорно лице пројектанта Милица Тановић, 
одговорни пројектант Саша Радојичић, дипл.инж.ел. лиценца ИКС број 350 Н001 
09; 

 Техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу израђену под бројем под 
бројем ТК-197 децембар 2017, од стране „МНМ-projekt“ доо из Новог Сада, 



Јована Поповића 40, оговорно лице Насер Мостафа, одговорни вршиоц 
техничке контроле Златко Јелић дипл.инж.ел. лиценца број 3500405 15; 

 Графичке прилоге техничке документације у dwg формату; 
 катастарско топографски план; 

 
Доприноси за уређивање грађевинског земљиштa не обрачунавају се на основу 

члана 97. став 9. Закона о планирању и изградњи и члана 12. Одлуке о утврђивању 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл.лист општине Оџаци“, бр 4/2015 
и 14/17). 

Како је уз захтев за издавање грађевинске дозволе за извођење радова из става 
1 диспозитива Решења поднета сва потребна документација из члана 135. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исп, 24/2011, 
121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 131/2014 и 145/2014) и члана 15. 
Правилника о спровођењу поступка обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл.гласник РС“, брoj113/2015, 96/2016 и 120/2017), то је решено као диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 
дана од дана пријема истог, кроз Централни информациони систем за електронско 
поступање у оквиру обједињене процедуре, Покрајинском секретаријату за 
eнергетику, грађевину и саобраћај у Новом Саду, ул. Булевар Михајла Пупина број 16.   
 

Руководилац Одељења, 
Татјана Стаменковић, дипл.инж.грађ.                 


