
 
Република Србија 
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
Пдељеое за урбанизам, стамбенп-кпмуналне и 
импвинскп-правне ппслпве 
Брпј:   ROP-ODZ-34469-IUP-1/2018 
Завпдни брпј:  351-362/2018-01 
Дана: 21.11.2018. гпдине 
О Џ А Ц И 
 

Одељеое за урбанизам, стамбенп-кпмуналне и импвинскп-правне ппслпве 
ппщтинске управе ппщтине Очаци, ппступајући пп захтеву инвеститпра Јевтпвић Зузане 
из Лалића, Улица Иве Лпле Рибара бр. 9, ппднетпм прекп пунпмпћника Стаменкпвић 
Ненада из Очака, улица Лпле Рибара 9, за издаваое дпзвпле за упптребу ппрпдишне 
стамбене зграде, на пснпву шлана 158. 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, 
145/14 и 83/18), шлана 43 и 44. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене 
прпцедуре електрпнским путем („Сл.гласник РС“, бр.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 20/17), шлана 136. Закпна п ппщтем управнпм 
ппступку („Службени гласник РС“, брпј 18/2016) и Рещеоа брпј 03-141/2014-02, 
дпнпси: 

 
Р Е Ш Е О Е 

П УППТРЕБНПЈ ДПЗВПЛИ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ, Јевтпвић Зузани из Лалића, Улица Иве Лпле Рибара бр. 9, дпзвпла 

за УППТРЕБУ ппрпдичне стамбене зграде, спратнпсти П+0. Објекат је саграђен на 

катастарскпј парцели  брпј 814 (стари брпј 588/1) к.п. Лалић. 

Брутп ппврщина пбјекта бр. 1 је 82 m². 
Радпви су изведени на пснпву Рещеоа п грађевинскпј дпзвпли брпј: 351-254/77-

03 пд 20.06.1977. гпдине. 

Саставни деп пвпг Рещеоа шини: 

 Елабпрат гепдетских радпва снимаое стамбенпг пбјекта израђен пд стране 
ГБ „Гепметар“ Очаци ппд брпјем 952-092-26881/2018 дана 
16.10.2018.гпдине; 

 Пптврда израђена нпвембра 2018. гпдине пд стране пдгпвпрнпг прпјектанта, 
Стаменкпвић Ненад из Очака, Лпле Рибара 9, лиценца ИКС брпј 311 0578 03, 
да је пбјекат изведен у пптпунпсти и у складу са технишкпм дпкументацијпм 
на пснпву кпје је издата грађевинска дпзвпла;  

 Изјава п грађевинскпј вреднпсти пбјекта. 
 

Гарантни рпк за пбјекат из става 1. дисппзитива пвпг рещеоа утврђује се 
применпм Правилника п садржини и нашину врщеоа технишкпг прегледа пбјекта, 
саставу кпмисије, садржини предлпга кпмисије п утврђиваоу ппдпбнпсти пбјекта за 
упптребу, псматраоу тла и пбјекта у тпку грађеоа и упптребе и минималним 
гарантним рпкпвима за ппједине врсте пбјеката („Сл. Гласник РС“, брпј 27/15 и 29/16).  



 
П б р а з л п ж е о е 

 
Јевтпвић Зузана из Лалића, Улица Иве Лпле Рибара бр. 9, прекп пунпмпћника, 

Стаменкпвић Ненада из Очака, улица Лпле Рибара 9, ппднела је захтев за издаваое 
упптребне дпзвпле за изведене радпве ближе пписанe у дисппзитиву пвпг рещеоа. 

 
Уз захтев, ппднпсилац захтева је дпставип: 

 Елабпрат гепдетских радпва снимаое стамбенпг пбјекта израђен пд стране 
ГБ „Гепметар“ Очаци ппд брпјем 952-092-26881/2018 дана 
16.10.2018.гпдине; 

 Пптврда израђена нпвембра 2018. гпдине пд стране пдгпвпрнпг прпјектанта, 
Стаменкпвић Ненад из Очака, Лпле Рибара 9, лиценца ИКС брпј 311 0578 03, 
да је пбјекат изведен у пптпунпсти и у складу са технишкпм дпкументацијпм 
на пснпву кпје је издата грађевинска дпзвпла;  

 Изјава п грађевинскпј вреднпсти пбјекта; 

  Рещеоа п грађевинскпј дпзвпли брпј: 351-254/77-03 пд 20.06.1977. гпдине; 

 Пунпмпћ за ппднпщеое захтева; 

 Дпказе п уплати административних такси и накнада. 
 

 Ппступајући пп захтеву, пвај прган је изврщип прпверу испуоенпсти фпрмалних 
услпва и тп да ли је: 1) надлежан за ппступаое пп захтеву; 2) да ли је ппднпсилац 
захтева лице кпје, у складу са Закпнпм мпже бити ппднпсилац захтева за издаваое 
упптребне дпзвпле; 3) да ли је захтев ппднет у прпписанпј фпрми и да ли садржи све 
прпписане ппдатке; 4) да ли је уз захтев прилпжена сва дпкументација прпписана 
Закпнпм и ппдзакпнским актима дпнетим на пснпву Закпна; 5) да ли је уз захтев 
прилпжен дпказ п уплати прпписане накнаде, пднпснп таксе и утврдип да су фпрмални 
услпви из шлана 43. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Сл.гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/16) испуоени. 
  

На пснпву напред наведенпг и из утврђених шиоеница, а у складу са шланпм 
158. 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), дпнетп је рещеое кап у 
дисппзитиву. 

 
 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 eнергетику, грађевину и сапбраћај у Нпвпм Саду, ул. Булевар Михајла Пупина брпј 
16.   
 
                    Рукпвпдилац Одељеоа, 
       дипл.инж.грађ. Татјана Стаменкпвић 


