РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АПВ
ОПШТИНА БАЧ
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: ROP - BAC – 29550 – CPA - 4/2017
Датум: 06. децембра 2017. године
Б
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На основу члана 142. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009,
81/2009-испр. 64/2010-одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 52/2013 одлука УС, 98/2013одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 24. – 27. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ( “Сл. Гласник РС” 113/2015 и 96/2016) и чланова 136-141. Закона
о општем управном поступку (“Сл гласник РС”, број 18/2016), решавајући по захтеву Општине
Бач, матични број: 08012814, Општинска управа Бач - Одељење за урбанизам, заштиту животну
средину и имовинско правне послове-Руководилац одељења по Решењу о овлашћењу в.д.
Начелника општинске управе Бач број 112-63/2017-IV-01 од 24. јула 2017. године д о н о с и:

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
ВРШИ СЕ ИЗМЕНА Решења о грађевинској дозволи, издата од стране Општинске управе
Бач, Одељења за урбанизам заштиту животне средине и иновинско правне послове, број: ROPBAC-29550-CPI-2/2016 од дана 23. новембра 2016. године за реконструкцију водоводне мреже у
насељу Бачко Ново Село, у делу пројектно техничке документације, дужине линијског објекта
и предрачунске вредности.
Објекат се реконструише на катастраским парцелама бр: 341, 756, 759, 760,761, 766 и 762
к.о. Бачко Ново Село.
Дужина линијског објекта (цеви) износи 1.448,81м, плус дужина 1.053,49м из сепарата
ПГД за измену грађевинске дозволе.
Предрачунске вредност износи 6.937.270,10 динара без ПДВ-а, плус 5.044.406,12 динара
за деонице из сепарата ПГД за измену грађевинске дозволе.
Инвеститор је дужан да објекат изгради у свему према пројекту за грађевинску дозволу,
измена ПГД, од новембра 2017, 0-Главна свеска Е-ИЗ-ПГД-1/2016 и 1-Пројекат реконструкције
водоводне мреже Е-ИЗ-ПГД-1-1/2016, израђен од стране предузећа за пројектовање,
инжењеринг и консалтинг “ХИДИНГ” Нови Сад, Војводе Шупљикца 9, који је саставни део овог
Решења, придржавајући се грађевинско-техничких прописа који важе за ову област.
Извод из пројекта за грађевинску дозволу реконструкције водоводне мреже у насељу
Бачко Ново Село, на катастарским парцелама број 756, 759, 760 и 762, к.о. Бачко Ново Село, који
је израдило предузећа за пројектовање, инжењеринг и консалтинг “ХИДИНГ” Нови Сад, Војводе
Шупљикца 9. Главни пројектант за израду пројектне документације је Радослав М. Туленчић,
дипл.грађ.инж, број лиценце ИКС-е 314 4260 03.
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Вршилац техничке контроле је пројектни биро “HYDRO-DESIGN” из Новог Сада, Народног
Фронта бр. 93/124. Одговорно лице Рихард Р. Шранц, дипл.грађ.инж, број лиценце 314 А211 04.
У преосталом делу Решење о грађевинској дозволи број: ROP-BAC-29550-CPI-2/2016 од
дана 23. новембра 2016. године остаје неизмењено.

Образложење

Општина Бач, матични број: 08012814, поднела је овом органу дана 04. децембра 2017.
године, захтев за измену грађевинске дозволе.
По спроведеном поступку овај орган је утврдио следеће чињенично стање:
Уз захтев, поднет преко Централног информационог система инвеститор је приложио
следеће:
•
•
•

•
•
•

Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, потписан електронским потписом;
Извод из пројектаза грађевинску дозволу са изјавом вршиоца техничке контроле број
8-17 из новембра 2017. године;
Пројекат за грађевинску дозволу, од новембра 2017, 0-Главна свеска Е-ИЗ-ПГД-1/2016
и свеска 1-Пројекат реконструкције водоводне мреже Е-ИЗ-ПГД-1-1/2016, израђен од
стране предузећа за пројектовање, инжењеринг и консалтинг “ХИДИНГ” Нови Сад,
Војводе Шупљикца 9;
КТ План израђен од стране Агенције за геодетске активности „PENI YARD“ из Новог
Сада, уредно потписан квалификованим електронским потписом;
Графички прилози у DWG формату и
Пуномоћје уредно потписано квалификованим електронским потписом.

Разматрајући поднети захтев и приложену документацију инвеститора, утврђено је да
су испуњени услови прописани чланом 142. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”
бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 52/2013 одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ( “Сл. Гласник РС” 113/2015 и 96/2016), те је одлучено као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба
Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у року од осам дана од
дана пријема, са таксом од 460,00 динара, а преко овог органа кроз Централни информациони
систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање
акта у остваривању права на изградњу и употребу објекта.
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Обрађивач:
Саветник у одељењу за урбанизам:
Недељко Батиница, дипл. грађ. инж.
Доставити:
1. Подносиоцу захтева кроз ЦИС;
2. Грађевинској инспекцији Бач и
3. Архиви.
Руководилац одељења по овлашћењу в.д.
Начелника општинске управе Бач :

Јурај Јаворњик дипл.грађ.инж
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