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ОЧАЦИ
Одељеое за урбанизам, стамбенп-кпмуналне и импвинскп-правне ппслпве,
ппступајући пп захтеву инвеститпра, Опщтине Очаци, улица Кнез Михајлпва 24, за
измену рещеоа п грађевинскпј дпзвпли, на пснпву шлана 8ђ. и 134. и 141. Закпна п
планираоу и изградои („Сл.гласник Р.С.“, брпј 72/09, 81/09, 24/2011, 121/2012,
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/14), шлана 24. и 27. Правилника п
спрпвпђеоу ппступка пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл.гласник РС“,
брoj 113/2015, 96/2016 и 120/2017), шлана 136. Закпна п ппщтем управнпм ппступку
(„Сл.гласник РС“, бр. 18/2016), шлана 71. став 1. ташка 3. Статута ппщтине Очаци („Сл.
лист ппщтине Очаци“, брпј 17/08 и 27/10), шлана 19. Одлуке п прганизацији Опщтинске
управе ппщтине Очаци („Службени лист ппщтине Очаци“, брпј 20/2017) и Рещеоа брпј
03-141/2014-02, дпнпси:
РЕШЕОЕ
п измени решеоа п грађевинскпј дпзвпли
МЕОА се правнпснажнп Рещеое п грађевинскпј дпзвпли брпј ROP-ODZ-8025CPI-2/2017, завпдни брпј 351-64/2017-01 пд 11.05.2017. гпдине, за извпђеое радпва на
изградоу стамбенпг пбјекта са три функципналне јединице и стамбенпг пбјекта са
две функципналне јединице, у Бпгпјеву, катастарска парцела брпј 705 к.п. Бпгпјевп,
ппврщине 1729 m², спратнпст пбjeката П+0, категприја А, класификаципна пзнака
112211 - 58% (пзнака 5Ц) и 112111-42% (пзнака 4Ц). Измене се пднпсе на брутп и нетп
ппврщину зграде, предрашунску вреднпст радпва, грађевинске материјале пднпснп
нашин грађеоа кап и на нашин утврђиваоа дппринпса за уређиваое грађевинскпг
земљищта.
Рещеое п грађевинскпј дпзвпли се меоа на нашин какп следи:
-у ставу 2. дисппзитива рещеоа меоа се брутп ппврщина дела кпји се гради
такп да став 2. гласи: „Пбјекат је габарита 7,40m x 16,80m + 7,40m x 12,10m.
Брутп ппвршина пбјеката изнпси 132,35+93,76m². Нетп ппвршина пбјекта је
114,43+80,90m².“
- у трећем ставу Рещеоа п грађевинскпј дпзвпли брпј ROP-ODZ-8025-CPI -2/2017,
меоа се предрашунска вреднпст радпва такп да став 3. гласи: „Предрачунска
вреднпст радпва изнпси 6.731.178,10 динара.“

- став 8. дисппзитива рещеоа меоа се и гласи: „На пснпву Одлуке п утврђиваоу
дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта („Сл.лист ппщтине Очаци“,
бр 4/2015 и 14/17), дппринпс за уређиваое грађевинскпг земљищта за пбјекат
спцијалнпг станпваоа, кпји се гради на к.п. брпј 705 к.п. Бпгпјевп изнпси 667,00
динара.“
У псталим делпвима Рещеое п издаваоу грађевинске дпзвпле брпј ROP-ODZ8025-CPI-2/2017 се не меоа.
Предметнп Рещеое п измени грађевинске дпзвпле се издаје на пснпву:
-

-

Лпкацијских услпва брпј ROP-ODZ-8025-LOC-1/2017, завпдни брпј 35324/2017-01 пд 28.04.2017.гпд.;
Сепарата измена прпјекта за грађевинску дпзвплу- свеска 1- прпјекат
архитектуре израђен израђен пд стране „Hausing Centar” Центар за
унапређеое станпваоа спцијалнп угрпжених група, Нущићева 10/IV,
Бепград, ппд брпјем ХЦ/О/16/ПГД/БО-3/И пд 12.03.2018., пдгпвпрнп лице
прпјектанта Бранислава Жаркпвић, пдгпвпрни прпјектант Мища
Обрадпвић, дипл.инж.арх., лиценца ИКС брпј 300 Ј298 10; технишка
кпнтрпла прпјектне дпкументације израђена ппд брпјем 03.13/18 дана
13.03.2018.гпдине пд стране „NEW AGE DESIGN“ дпп из Бепграда, Диљска
18, пгпвпрнп лице Ратка Антпнијевић, врщилац технишке кпнтрпле Ратка
Антпнијевић дипл.инж.арх. лиценца ИКС брпј 300 К703 11;
извпда из сепарата прпјекта за грађевинску дпзвплу израђенпг пд стране
„Hausing Centar” Центар за унапређеое станпваоа спцијалнп угрпжених
група, Нущићева 10/IV, Бепград, ппд брпјем ХЦ/О/16/ПГД/БО-3/И пд
12.03.2018., пдгпвпрнп лице прпјектанта Бранислава Жаркпвић, главни
прпјектант Мища Обрадпвић, дипл.инж.арх., лиценца ИКС брпј 300 Ј298 10.

Орган надлежан за дпнпщеое пвпг рещеоа, не упущта се пцену технишке
дпкументације кпја шини саставни деп рещеоа, те у слушају щтете настале кап
ппследица примене исте, за кпју се накнаднп утврди да није у складу са прпписима и
правилима струке, за щтету сплидарнп пдгпварају прпјектант кпји је израдип и
пптписап технишку дпкументацију, инвеститпр радпва и врщилац технишке кпнтрпле.
Пбразлпжеое
Опщтина Очаци, улица Кнез Михајлпва брпј 24, ппднела је, прекп пунпмпћника
Александар Бајић (ЈМБГ 1802974710059) из Бепграда, Гаврила Принципа 19, пбратип се
пвпм пргану захтевпм, у фпрми електрпнскпг дпкумента, за издаваое измене рещеоа
п грађевинскпј дпзвпли брпј ROP-ODZ-8025-CPI-2/2017, завпдни брпј 351-64/2017-01 пд
11.05.2017. гпдине., јер су настале измене у пднпсу на издату грађевинску дпзвплу.
Измене се пднпсе на измену габарита прпјектпванпг пбјекта на нашин да је уз
сваку функципналну јединицу прпјектпвана ненаткривена тераса димензија
2,50mx1,80m. Такпђе се меоа нашин извпђеоа радпва пднпснп уместп масивне
градое прпјектпвана је изградоа мпнтажнпг пбјекта. Такпђе је шланпм 13. Одлуке п
утврђиваоу дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта („Сл.лист ппщтине
Очаци“, бр 4/2015 и 14/17) за пбјекте спцијалнпг станпваоа инвеститпра ппщтина

Очаци, предвиђенп умаоеое дпприринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта у
изнпсу пд 99%.
Уз захтев инвеститпр је, у складу са шланпм 24. Правилника п спрпвпђеоу
ппступка пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл.гласник РС“, брoj 113/2015,
96/2016 и 120/2017), прилпжип следећу дпкументацију:










извпд из сепарата прпјекта за грађевинску дпзвплу израђен пд стране
„Hausing Centar” Центар за унапређеое станпваоа спцијалнп угрпжених
група, Нущићева 10/IV, Бепград, ппд брпјем ХЦ/О/16/ПГД/БО-3/И пд
12.03.2018., пдгпвпрнп лице прпјектанта Бранислава Жаркпвић, главни
прпјектант Мища Обрадпвић, дипл.инж.арх., лиценца ИКС брпј 300 Ј298 10;
Сепарат измена прпјекта за грађевинску дпзвплу- свеска 1- прпјекат
архитектуре израђен израђен пд стране „Hausing Centar” Центар за
унапређеое станпваоа спцијалнп угрпжених група, Нущићева 10/IV,
Бепград, ппд брпјем ХЦ/О/16/ПГД/БО-3/И пд 12.03.2018., пдгпвпрнп лице
прпјектанта Бранислава Жаркпвић, пдгпвпрни прпјектант Мища Обрадпвић,
дипл.инж.арх., лиценца ИКС брпј 300 Ј298 10; технишка кпнтрпла прпјектне
дпкументације израђена ппд брпјем 03.13/18 дана 13.03.2018.гпдине пд
стране „NEW AGE DESIGN“ дпп из Бепграда, Диљска 18, пгпвпрнп лице Ратка
Антпнијевић, врщилац технишке кпнтрпле Ратка Антпнијевић дипл.инж.арх.
лиценца ИКС брпј 300 К703 11;
Елабпрат енергетске ефикаснпсти израђен пд стране „ГАСИНГ“ дпп
Крущевац, Бивпљска 107, ппд брпјем 24/18, 23/18 март 2018.гпдине,
пдгпвпрнп лице прпјектанта Слпбпдан Станкпвић, пдгпвпрни прпјектант
Слпбпдан Станкпвић дипл.инж.мащ., лиценца ИКС брпј 381 0051 12;
Дпказ п уплати накнаде за впђеое централне евиденције;
Овлащћеое за ппднпщеое захтева;
Графишке прилпге у dwg фпрмату.

Какп је инвеститпр уз захтев ппднеп сву пптребну дпкументацију у складу са
шланпм 142. Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник РС“, брпј 72/2009,
81/2009-исп, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 131/2014 и
145/2014) и шланпм 24. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбјeдиоене прпцедуре
електрпнским путем за измену правнпснажнпг рещеоа п грађевинскпј дпзвпли
(„Службени гласник РС“, брпј 22/2015, 96/2016 и 120/2017), а прган надлежан за
издаваое грађевинске дпзвпле је утврдип да су настале измене у складу са издатим
лпкацијским услпвима, пдлушенп је кап дисппзитиву пвпг рещеоа.
Дппринпси за уређиваое грађевинскпг земљищта пбрашунати на пснпву Одлуке
п утврђиваоу дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта („Сл.лист ппщтине
Очаци“, бр 4/2015 и 14/17) изнпсе 667,00 динара и најкасније пре пријаве радпва,
уплаћују се на рашун брпј 840-741538843-29, ппзив на брпј 97 86224101429168.
ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа мпже се изјавити жалба у рпку пд
8 дана пд дана пријема истпг, крпз Централни инфпрмаципни систем за електрпнскп

ппступаое у пквиру пбједиоене прпцедуре, Ппкрајинскпм секретаријату за
енергетику, грађевину и сапбраћај у Нпвпм Саду, ул. Булевар Михајла Пупина брпј 16.
Рукпвпдилац Одељеоа,
дипл.инж.грађ.Татјана Стаменкпвић

