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     ОЏАЦИ 

 

 Одељеое за урбанизам, стамбенп-кпмуналне и импвинскп-правне ппслпве   
Опщтинске управе ппщтине Очаци, ппступајући пп захтеву Опщтине Очаци, улица Кнез 
Михајлпва брпј 24, 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: 
 

Р Е Ш Е О Е  
П ГРАЂЕВИНСКПЈ ДПЗВПЛИ  

 
ИЗДАЈЕ СЕ Ппщтини Пчаци, улица Кнез Михајлпва брпј 24, грађевинска 

дпзвпла за изградоу ВПДПВПДНЕ МРЕЖЕ у Башкпм Брестпвцу на катастарским 
парцелама брпј 2424, 2495 и 2496 к.п. Башки Брестпвац. 

 
Укупна дужина впдпвпдне линије изнпси 155,0m. 
 
Предрашунска вреднпст радпва изнпси 544.627,00 динара без ПДВ-а. 
 
Објекат је инфраструктурни , категприја Г, класификаципна пзнака 222210. 
 

 Саставни деп пвпг Рещеоа шине:  
 

 Лпкацијски услпви брпј ROP-ODZ-17206-LOC-1/2017, завпдни брпј 353-38/2018-
01 пд 24.07.2018.гпдине; 

 Извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу са главнпм свескпм, израђен пд 
стране „ЦИС Инжеоеринг” дпп, Васе Пелагића 42, Очаци, ппд брпјем 103-3/18-
03, јул 2018., пдгпвпрнп лице прпјектанта Александар Павлпвић, 
дипл.инж.сапб., главни прпјектант Александар Павлпвић, дипл.инж.сапб. 
лиценца ИКС брпј 370 Н383 09; Изјава врщипца технишке кпнтрпле прпјектне 
дпкументације израђена ппд брпјем ТК-22/2018 пд 30.07.2018. гпдине, пд 
стране „ИПОН“ Станищић, Далматинска 110, пдгпвпрнп лице Биљана Гоатпвић, 
пдгпвпрни врщилац технишке кпнтрпле Тихпмир Кљајић, дипл.инж.грађ., 
лиценца брпј: 313 5944 03; 



 Прпјекат за грађевинску дпзвплу - свеска 0, израђен пд стране „ЦИС 
Инжеоеринг” дпп, Васе Пелагића 42, Очаци, ппд брпјем 103-3/18-03, јул 2018., 
пдгпвпрнп лице прпјектанта Александар Павлпвић, дипл.инж.сапб., главни 
прпјектант Александар Павлпвић, дипл.инж.сапб. лиценца ИКС брпј 370 Н383 
09;- свеска 3- прпјекат хидрптехнишких инсталација, пдгпвпрни прпјектант Игпр 
Латас, дипл.инж.грађ. лиценца ИКС брпј 314 Н294 09; 
 
 
Дппринпси за уређиваое грађевинскпг земљищтa не пбрашунавају се на пснпву 

шлана 97. став 9. Закпна п планираоу и изградои и шлана 12. Одлуке п утврђиваоу 
дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта („Сл.лист ппщтине Очаци“, бр 4/2015 
и 14/17). 

 
 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.  

П б р а з л п ж е о е  
 

Опщтинска управа Очаци, Одељеое за инвестиције и јавне набавке,  ул. Кнез 
Михајлпва бр. 24, у име Опщтине Очаци, на пснпву шлана 24. Одлуке п прганизацији 
ппщтинске управе Очаци („Службени лист ппщтине Очаци“, брпј 20/2017), ппднела је 
захтев, заведен ппд брпјем ROP-ODZ-17206-CPI-2/2018, за издаваое грађевинске 
дпзвпле за пбјекте ближе пписане  у дисппзитиву пвпг Рещеоа.   

 
 Уз захтев за издаваое грађевинске дпзвпле је прилпженп:  
 

 Извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу са главнпм свескпм, израђен пд 
стране „ЦИС Инжеоеринг” дпп, Васе Пелагића 42, Очаци, ппд брпјем 103-3/18-
03, јул 2018., пдгпвпрнп лице прпјектанта Александар Павлпвић, 
дипл.инж.сапб., главни прпјектант Александар Павлпвић, дипл.инж.сапб. 
лиценца ИКС брпј 370 Н383 09; Изјава врщипца технишке кпнтрпле прпјектне 
дпкументације израђена ппд брпјем ТК-22/2018 пд 30.07.2018. гпдине, пд 
стране „ИПОН“ Станищић, Далматинска 110, пдгпвпрнп лице Биљана Гоатпвић, 
пдгпвпрни врщилац технишке кпнтрпле Тихпмир Кљајић, дипл.инж.грађ., 
лиценца брпј: 313 5944 03; 

 Прпјекат за грађевинску дпзвплу- свеска 0, израђен пд стране „ЦИС 
Инжеоеринг” дпп, Васе Пелагића 42, Очаци, ппд брпјем 103-3/18-03, јул 2018., 
пдгпвпрнп лице прпјектанта Александар Павлпвић, дипл.инж.сапб., главни 
прпјектант Александар Павлпвић, дипл.инж.сапб. лиценца ИКС брпј 370 Н383 



09; свеска 3- прпјекат хидрптехнишких инсталација, израђен пд стране „ЦИС 
Инжеоеринг” дпп, Васе Пелагића 42, Очаци, ппд брпјем 103-3/18-03, јул 2018., 
пдгпвпрнп лице прпјектанта Александар Павлпвић, дипл.инж.сапб., пдгпвпрни 
прпјектант Игпр Латас, дипл.инж.грађ. лиценца ИКС брпј 314 Н294 09; 

 Технишку кпнтрплу прпјекта за грађевинску дпзвплу израђену ппд брпјем ТК-
22/2018 пд 30.07.2018. гпдине, пд стране „ИПОН“ Станищић, Далматинска 110, 
пдгпвпрнп лице Биљана Гоатпвић, пдгпвпрни врщилац технишке кпнтрпле 
Тихпмир Кљајић, дипл.инж.грађ., лиценца брпј: 313 5944 03; 

 Графишке прилпге технишке дпкументације у dwg фпрмату; 

 Kатастарскп тпппграфски план; 
 
Дппринпси за уређиваое грађевинскпг земљищтa не пбрашунавају се на пснпву 

шлана 12. Одлуке п утврђиваоу дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта 
(„Сл.лист ппщтине Очаци“, бр 4/2015 и 14/17). 

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),  рещенп је кап у 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.                 


