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Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне 

средине, комунално-стамбене послове Општинске управе општине Мали Иђош, решавајући по 

захтеву инвеститора Општина Мали Иђош, мат. бр. 08695059, Мали Иђош, ул. Главна бр. 32, 

поднет путем пуномоћника Саида Ћатиповић, ЈМБГ 1901965825062, Бачка Топола, ул. Маршала 

Тита бр. 92, за измену Решења о одобрењу извођења радова, бр. 351-19/15-04 од 21.04.2015. 

године, на основу члана 145. 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, 50/2013 – одлука 

УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 136. Закона о општем управном поступку 

(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) и члана 17. Одлуке о Општинској управи општине Мали Иђош 

(“Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 32/2017), доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ 

РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

 бр.: 351-19/15-04 од 21.04.2015. године  

   

 

МЕЊА СЕ правоснажно Решење о одобрењу извођења радова издато од стране Одељења 

за буџет, финансије, урбанизам, грађевинарство, локалну пореску администрацију, имовинско-

правне послове Општинске управе општине Мали Иђош, бр. 351-19/15-04 од 21.04.2015. године, 

у делу који се односи на идентитет инвеститора, тако да уместо „АДИ ЕНДРЕ“ Огледна Основна 

Школа, мат. бр. 08051194, Мали Иђош, ул. Маршала Тита бр. 27, треба да стоји нови назив, који 

гласи: ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, МАТ. БР. 08695059, МАЛИ ИЂОШ, УЛ. ГЛАВНА БР. 

32.  

 

У свему осталом Решење о одобрењу извођења радова бр. 351-19/15-04 од 21.04.2015. 

године, остаје непромењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

   

Дана 11.01.2018. године Одељењу за привреду, пољопривреду, урбанизам, 

грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове Општинске управе 

општине Мали Иђош, инвеститор Општина Мали Иђош, мат. бр. 08695059, Мали Иђош, ул. 

Главна бр. 32, путем пуномоћника Саида Ћатиповић, ЈМБГ 1901965825062, Бачка Топола, ул. 

Маршала Тита бр. 92, поднела је захтев за измену правоснажног Решења о одобрењу извођења 

радова бр. 351-19/15-04 од 21.04.2015. године услед настале промене инвеститора.  

 

Измена у диспозитиву решења врши се на основу Извода из листа непокретности број: 

4956 к.о. Мали Иђош, бр. 952-1/2018-33 од 10.01.2018. године, издатог од стране Републичког 

геодетског завода, Катастра непокретности Мали Иђош, Изјаве одговорног пројектанта Саиде 



Ћатиповић, дипл. инж. грађ., лиценца бр. 300516403, о власништву предметног објекта од 

10.01.2018. године, и Потврде Председника општине Мали Иђош да се катастарска парцела бр. 

2166 к.о. Мали Иђош налази у јавној својини општине Мали Иђош, бр. 016-1-71/2017-01 од 

13.03.2017. године. 

 

Подносилац захтева приложио је следеће: 

- Овлашћење за исходовање измене решења о одобрењу извођења радова од 10.01.2018. 

године 

- Извод из листа непокретноси број: 4956 к.о. Мали Иђош, бр. 952-1/2018-33 од 

11.01.2018. године 

- Копија плана бр. 953-1/2018-2 од 10.01.2018. године издата од стране Републичког 

геодетског завода, Службе за катастар непокретности Мали Иђош 

- Потврда бр. 016-1-71/2017-01 од 13.03.2017. године издата од стране Председника 

општине Мали Иђош 

- Решење о одобрењу извођења радова, бр. 351-19/15-04 од 21.04.2015. године, издато од 

стране Одељења за буџет, финансије, урбанизам, грађевинарство, локалну пореску 

администрацију, имовинско-правне послове Општинске управе општине Мали Иђош 

- Изјава одговорног пројектанта од 10.01.2018. године 

- Потврда о пријему захтева за измену решења о одобрењу извођења радова од 

11.01.2018. године 

- Доказ о уплатама – ЦЕОП, републичка и општинска административна такса  

 

За ово решење накнада за ЦЕОП наплаћена је у износу од 2.000,00 динара на основу 

Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне 

регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015 и 32/2016). 

За ово решење републичка административна такса није наплаћена на основу члана 18. 

Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 

61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 

45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016 и 61/2017). 

За ово решење општинска административна такса није наплаћена на основу члана 12. 

Одлуке о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши Општинска 

управа општине Мали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 18/2009). 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Прoтив oвoг решења мoжe сe улoжити жaлбa Покрајинском секретаријату за енергетику, 

грађевинарство и саобраћај у Новом Саду у рoку oд 15 (петнаест) дaнa oд дaнa достављања, 

непосредно или преко овог Одељења. Жaлбa сe таксира са 460,00 динара републичке 

административне таксе по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама, 

који се уплаћује на рачун бр. 840-742221843-57, модел 97, позив на бр. 23-219. 

 

 

Доставити:          

1. Подносиоцима захтева       

2. Овом органу  

3. Архиви         

   

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

            Халгато Имре 


