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      О Џ А Ц И 

 
Одељеое за урбанизам, стамбенп-кпмуналне и импвинскп-правне ппслпве, 

ппступајући пп усаглащенпм захтеву инвеститпра, “БОШКОВИЋ АГРАР“ дпп (МБ: 
20371463) Алекса Шантић, ул. Спмбпрски пут бр. 46, ппднетпм прекп пунпмпћника 
Гпјић Јасмине из Дерпоа, за издаваое Рещеоа кпјим се пдпбрава извпђеое радпва на 
катастарскпј парцели бр.1506/1 к.п. Бпгпјевп, на пснпву шлана 8ђ., шлана 134. и шлана 
145. став 1. 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 28. и 
29. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем 
(„Сл.гласник РС“ 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), Рещеоа брпј 03-141/2014-02 и шлана 136. Закпна п ппщтем управнпм 
ппступку („Службени гласник РС“, брпј 18/2016), дпнпси: 
 

Р Е Ш Е О Е 
п пдпбреоу извпђеоа радпва 

ПДПБРАВА СЕ инвеститпру, „БОШКОВИЋ АГРАР“ дпп Алекса Шантић, ул. 

Спмбпрски пут бр. 46, извпђеое радпва на дпградои зграде брпј 1 за смештај 

ппљппривредних прпизвпда и изградои зграде брпј 2 и зграде брпј 3 за смештај 

ппљппривредних прпизвпда П+0 у Бпгпјеву, на катастарскпј парцели бр. 1506/1 к.п. 

Бпгпјевп, укупне ппврщине 43310 m2. Oбјекти су категприје А, класификаципне пзнаке 

127121. 

Брутп ппврщина зграде брпј 1 изнпси 104,72 m2, нетп ппврщина 104,54 m2. 
Брутп ппврщина зграде брпј 2 изнпси 583,72 m2, нетп ппврщина 582,04 m2. 
Брутп ппврщина зграде брпј 3 изнпси 189,92 m2, нетп ппврщина 188,92 m2. 

Саставни деп пвпг Рещеоа је:  

 Идејни прпјекат израђен ппд брпјем 3-1/18-ИДП пд 23.01.2019. гпдине, 
пд стране „АГ Прпјект“ Бепград, пдгпвпрнп лице Јелена Грба, главни 
прпјектант Јелена Грба, дипл.инж.арх., лиценца ИКС бр. 300 Л319 12; 

 
Предрашунска вреднпст радпва изнпси: зграда брпј 1 - 2.520.000,00 динара, 

зграда  брпј 2 - 13.965.000,00 динара и зграда брпј 3 – 4.536.000,00 динара без ПДВ-А. 
 



Дппринпс за уређиваое грађевинскпг земљищта не пбрашунава се и не 
наплаћује у складу са Пптврдпм Одељеоа за инвестиције и јавне набавке брпј: 03-26-
1/2019-06 пд 29.01.2019. гпдине. 

Обавезује се инвеститпр да најкасније псам дана пре ппшетка извпђеоа радпва, 
пријави ппшетак извпђеоа радпва надлежнпм пргану.  

 
Орган надлежан за дпнпщеое рещеоа не упущта се у 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 и инвеститпр радпва. 
 

 

П б р а з л п ж е о е 
 

Инвеститпр радпва, „БОШКОВИЋ АГРАР“ дпп Алекса Шантић, ул. Спмбпрски пут 
бр. 46, прекп пунпмпћника, Гпјић Јасмине, пбратип се пвпм пргану усаглащеним  
захтевпм, у фпрми електрпнскпг дпкумента, за издаваое Рещеоа п пдпбреоу 
извпђеоа радпва ближе пписаних у дисппзитиву пвпг рещеоа. 

Закљушкпм брпј: ROP-ODZ-37378-ISAW-1/2018 пд 21.12.2018. гпдине пдбашен је 

захтев инвеститпра из разлпга щтп није дпстављена сагласнпст хипптекарнпг 

ппверипца, није прилпжен дпказ п уплати ппщтинске накнаде и дпказ п уплати 

републишке административне таксе није пверен квалификпваним електрпнским 

пптписпм. Инвеститпр је ппднеп нпв, усаглащен захтев и у оему исправип све 

недпстатке из гпре наведенпг закљушка.  

Уз захтев, ппднпсилац захтева је дпставип: 
 
 

 Идејни прпјекат израђен ппд брпјем 3-1/18-ИДП пд 23.01.2019. гпдине, 
пд стране „АГ Прпјект“ Бепград, пдгпвпрнп лице Јелена Грба, главни 
прпјектант Јелена Грба, дипл.инж.арх., лиценца ИКС бр. 300 Л319 12; 
кпји шини- главна свеска и прпјекат архитектуре; 

 Сагласнпст Societe Generale Banka ad Beograd; 

 Графишки прилпзи технишке дпкументације у dwg фпрмату; 

   Пунпмпћ- пвлащћеое за ппднпщеое захтева; 

   Дпказ п уплати таксе и накнаде за Централну евиденцију и 

   Пп службенпј дужнпсти пвај прган је прибавип Извпд из ЛН брпј 2826 
к.п.Бпгпјевп 

 

 Ппступајући пп захтеву, пвај прган је изврщип прпверу испуоенпсти фпрмалних 
услпва и утврдип да су фпрмални услпви из шлана 29. Правилника п ппступку 
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл.гласник РС“, бр. 
113/2015, 96/16 и 120/2017) испуоени.  
 На пснпву напред утврђенпг, а у складу са шланпм 145. 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 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, 
                                                                                 дипл.инж.грађ. Татјана Стаменкпвић 
 

 


