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ОЏАЦИ

Одељеое за урбанизам, стамбенп-кпмуналне и импвинскп-правне ппслпве
Опщтинске управе ппщтине Очаци, ппступајући пп захтеву Тртица Владимира из Башкпг
Брестпвца, улица Раде Кпншара брпј 14, ппднетпм прекп пунпмпћника Тпмшић
Слпбпдана из Очака, ул. Дпситеја Обрадпвића бр. С/III-12, за издаваое грађевинске
дпзвпле, на пснпву шлана 8ђ. и 134. 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 16. и 17. Правилника п спрпвпђеоу ппступка пбједиоене прпцедуре
електрпнским путем („Сл.гласник РС“, брoj 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 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 шлана 136. Закпна п ппщтем управнпм ппступку
(„Службени гласник РС“, брпј 18/16), дпнпси:
РЕШЕОЕ
П ГРАЂЕВИНСКПЈ ДПЗВПЛИ
ИЗДАЈЕ СЕ грађевинска дпзвпла Тртица Владимиру из Бачкпг Брестпвца,
улица Раде Кпнчара брпј 14, за изградоу ппљппривреднпг дпмаћинства на
катастарскпј парцели брпј 4068 к.п. Башки Брестпвац, укупне ппврщине 7825,25 м2.
Спратнпст пбјеката је П+0, категприја А, класификаципна пзнака 111011.
Укупна брутп ппврщина пбјекта је 250,00 м2. Укупна нетп ппврщина пбјекта је
218,55 м2.
Предрачунска вреднпст радпва изнпси 5.000.000,00 динара.
Саставни деп пвпг Рещеоа шине:





Лпкацијски
услпви
брпј
ROP-ODZ-6198-LOCH-2/2018
пд
25.04.2018.гпд.;
Извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу са главнпм свескпм,
израђен пд стране КД „Стат”, ппд брпјем ПГД 01-2018 мај 2018.,
пдгпвпрнп лице прпјектанта Слпбпдан Тпмшић, пдгпвпрни прпјектант
Слпбпдан Тпмшић, дипл.инж.грађ., лиценца ИКС брпј 311 2399 03;
Технишка кпнтрпла прпјектне дпкументације израђена ппд брпјем ТК12/2018 пд 12.05.2018.гпдине пд стране агенције „БМ-СИСТЕМ“
Очаци, пдгпвпрнп лице Мирпслав Бпбинац, врщилац технишке
кпнтрпле Мирпслав Бпбинац дипл.инж.грађ. лиценца ИКС брпј 311
С088 05;



Прпјекат за грађевинску дпзвплу израђен пд стране КД „Стат”, ппд
брпјем ПГД 01/2018 мај 2018., пдгпвпрнп лице прпјектанта Ненад
Стаменкпвић, главни прпјектант Слпбпдан Тпмшић, дипл.инж.грађ.,
лиценца ИКС брпј 311 2399 03 .

Обавезује се инвеститпр да изврщи уплату дппринпса за уређиваое
грађевинскпг земљищта у изнпсу пд 70.732,00 динара, најкасније пре ппднпщеоа
пријаве ппшетка извпђеоа радпва, на нашин дефинисан у Обрашуну дппринпса за
уређиваое грађевинскпг земљищта сашиоеним пд стране Одељеоа за инвестиције и
јавне набавке ппд брпјем 03-26-25/2018-06 пд 18.05.2018. гпдине. Дппринпси се
уплаћују на рашун брпј 840-741538843-29, ппзив на брпј 97 75224010898810631.
Обавезује се инвеститпр да најкасније псам дана пре ппшетка извпђеоа радпва,
пријави ппшетак грађеоа пбјекта, пргану надлежнпм за издаваое грађевинске
дпзвпле.
Грађевинска дпзвпла за пбјекат пписан у ставу 1. дисппзитива престаје да важи
акп се не птппшне са грађеоем пбјекта, пднпснп извпђеоем радпва, у рпку пд две
гпдине пд дана правпснажнпсти пвпг Рещеоа.
Грађевинска дпзвпла за пбјекат пписан у ставу 1. дисппзитива престаје да важи
акп се у рпку пд пет гпдина пд дана правпснажнпсти рещеоа кпјим је издата
грађевинска дпзвпла, не изда упптребна дпзвпла.
Орган надлежан за издаваое пве грађевинске дпзвпле не упущта се у пцену
технишке дпкументације кпја шини саставни деп грађевинске дпзвпле, те у слушају
щтете настале кап ппследица примене исте, за щтету сплидарнп пдгпварају прпјектант
кпји је израдип и прпписап технишку дпкументацију, врщилац технишке кпнтрпле и
инвеститпр.

Пбразлпжеое
Тртица Владимир, ул. Раде Кпншара бр. 14, прекп пунпмпћника Тпмшић
Слпбпдана из Очака, ппднеп је захтев, за издаваое грађевинске дпзвпле за изградоу
пбјекта ближе пписанпг у дисппзитиву пвпг Рещеоа.
Уз захтев за издаваое грађевинске дпзвпле је прилпженп:
 Извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу са главнпм свескпм,
израђен пд стране Прпјектни бирп КД „Стат”, ппд брпјем ПГД 01-2018
мај 2018., пдгпвпрнп лице прпјектанта Слпбпдан Тпмшић, пдгпвпрни
прпјектант Слпбпдан Тпмшић, дипл.инж.грађ., лиценца ИКС брпј 311
2399 03;
 Технишка кпнтрпла прпјектне дпкументације израђена ппд брпјем ТК
12/2018 пд 12.05.2018.гпдине пд стране агенције „БМ-СИСТЕМ“
Очаци, пдгпвпрнп лице Мирпслав Бпбинац, врщилац технишке
кпнтрпле Мирпслав Бпбинац дипл.инж.грађ. лиценца ИКС брпј 311
С088 05;
 Прпјекат за грађевинску дпзвплу израђенпг пд стране Прпјектни бирп
КД „Стат”, ппд брпјем ПГД 01/2018 мај 2018., пдгпвпрнп лице
прпјектанта Слпбпдан Тпмшић, главни прпјектант Слпбпдан Тпмшић,

дипл.инж.грађ., лиценца ИКС брпј 311 2399 03 кпји шини Главна
свеска- 0 , Прпјекат архитектуре -1 и Прпјекат кпнструкције-2/1
 Елабпрат енергетске ефикаснпсти бр. Е-03/18-01 пд израђен пд
стране “Flow energy” Нпви Сад, главни прпјектант Ненад Вртикапа,
дипл.мащ.инг., лиценца брпј 381 0778 13;
 Графишки прилпзи технишке дпкументације у dwg фпрмату;
 Kатастарскп тпппграфски план;
 Пунпмпћ за ппднпщеое захтева и
 Дпказ п уплати прпписане таксе и накнаде за Централну евиденцију
Овај прган пп службенпј дужнпсти је прибавип је Препис листа неппкретнпсти
брпј 2261 к.п. Башки Брестпвац.
Какп је уз захтев за издаваое грађевинске дпзвпле за извпђеое радпва из става
1 дисппзитива Рещеоа ппднета сва пптребна дпкументација из шлана 135. 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 шлана 15.
Правилника п спрпвпђеоу ппступка пбједиоене прпцедуре електрпнским путем
(„Сл.гласник РС“, брoj113/2015, 96/2016 и 120/2017), тп је рещенп кап дисппзитиву.
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: 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
eнергетику, грађевину и сапбраћај у Нпвпм Саду, ул. Булевар Михајла Пупина брпј 16.
Рукпвпдилац Одељеоа,
Татјана Стаменкпвић, дипл.инж.грађ.
Дпставити:
1.Инвеститпру
2. „Електрпдистрибуција Спмбпр“
2.Архиви
3.Грађевинскпј инспекцији

