РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП Војводина
Општина Ада
Општинска Управа Општине Ада
Одељење за комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине
Одсек за комуналне послове, урбанизам и грађевинарство
Број предмета АПР: ROP-ADA-30434-CPA-4/2018
Број: 351-8/2018-05
Дана: 17.01.2018. године
Општинска Управа општине Ада – Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и
заштиту животне средине, решавајући по захтеву "TERMOMETAL" доо Ада, из Аде, поднетог преко пуномоћника
Елеонора Апро из Аде, у предмету издавања Решења о измени правоснажног решења о грађевинској дозволи
услед промене у току грађења, број предмета АПР: ROP-ADA-30434-CPI-2/2017, заводни број дозволе 351143/2017-05 од дана 07.11.2017. године, 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, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 27. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 136. Закона о
општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016) и члана 12. Одлуке о Општинској Управи општине Ада
(„Сл. лист општине Ада“, број 40/2016 и 9/2017) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
1. МЕЊА СЕ правноснажно РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ, број предмета АПР: ROP-ADA-30434CPI-2/2017, заводни број дозволе 351-143/2017-05, од дана 07.11.2017. године, правноснажно од
дана 17.11.2017. године, за ИЗГРАДЊУ Производне хале 4 – обрада метала у Ади, улица Индустријска
број 12., на катастарској парцели 3854/10 К.О. Ада, на захтев инвеститора "TERMOMETAL" доо Ада, из
Аде, услед промене у току грађења.
ТАКО ШТО ТАЧКА III ДИСПОЗИТИВA РЕШЕЊА МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:
III Саставни део ове грађевинске дозволе је следећа техничка документација:
- Локацијски услови број: 353-17/2017-05 од 19.10.2017. године, издато од стране Одељења за
комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Општинске управе
општине Ада, број предмета у АПР-у ROP-ADA-30434-LOC-1/2017,
- Извод из пројекта за грађевинску дозволу - ДОПУНА број Е-55/17-PGD од дана 16.12.2017. године,
израђен од стране "iS" ДОО за пројектовање, инжењеринг и консалтинг из Аде, улица 9. Мај број 8.,
главни пројектант Апро Елеонора, дипл. инг. арх., број лиценце: 300 1466 03, са Извештајем о
техничкој контроли за 1 – Пројекат архитектуре, 2 – Пројекат конструкције и 3 - Пројекат
хидротехничких инсталација, број TK-153/17 од 30.10.2017. године, сачињеним од стране „LINALINE“
ДОО из Сенте, улица Железничка број 72а., одговорни пројектант Фењсаруши Луциа дипл.грађ.инж.,
број лиценце 310 6361 03, са Извештајем о техничкој контроли за 4 - Пројекат електроенергетских
инсталација, број TK 08/17 од октобра 2017. године, сачињеним од стране “ENING” doo Subotica,
одговорног пројектанта дипл.ел.инг. мр Краковски Нађ Ана, лиценца број 350 4943 03, и са
Извештајем о техничкој контроли за 6 - Пројекат машинских инсталација, број TK-EKO-472,
сачињеним од стране „TOTPROMET“ доо из Бечеја, одговорни пројектант Ђура Ј. Вадља дипл.инг.маш,
број лиценце 330 C314 05; и са 0 – Главном свеском - ДОПУНА број Е-55/17-PGD-0 од дана 16.12.2017.
године, израђен од стране "iS" ДОО за пројектовање, инжењеринг и консалтинг из Аде, улица 9. Мај
број 8., главни пројектант Апро Елеонора, дипл. инг. арх., број лиценце: 300 1466 03,
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- ПГД – пројекат за грађевинску дозволу - ДОПУНА, који се састоји од:
 0 - Главне свеске - ДОПУНА број Е-55/17-PGD-0 од дана 16.12.2017. године, израђен од стране
"iS" ДОО за пројектовање, инжењеринг и консалтинг из Аде, улица 9. Мај број 8., главни
пројектант Апро Елеонора, дипл. инг. арх., број лиценце: 300 1466 03 ,
 1 - Пројекта архитектуре број Е-55/17-PGD-1 од дана 30.10.2017. године, израђен од стране
"iS" ДОО за пројектовање, инжењеринг и консалтинг из Аде, улица 9. Мај број 8., одговорни
пројектант Апро Елеонора, дипл. инг. арх., број лиценце: 300 1466 03 ,
 2 - Пројекта конструкције број Е-71/2017-PGD-21 од октобра 2017. године, израђен од стране
„GAF INŽENЈERING“ биро за пројектовање, инжењеринг и извођење грађевинских радова из
Темерина, улица Николе Пашића број 103, одговорни пројектант Габор Каса дипл. инж. грађ.,
број лиценце: 310 K670 11,
 3 - Пројекта хидротехничких инсталација број Е-55/17-PGD-3 од дана 30.10.2017. године,
израђен од стране "iS" ДОО за пројектовање, инжењеринг и консалтинг из Аде, улица 9. Мај
број 8., одговорни пројектант Апро Елеонора, дипл. инг. арх., број лиценце: 300 1466 03,
 4 - Пројекта електроенергетских инсталација број Е-116/17PGD од октобра 2017. године,
израђен од стране "NOVI DOM" Биро за пројектовање и пружање услуга у грађевинарству, из
Сенте, Золтана Чуке 34., одговорни пројектант Тот Нандор дипл. инж. ел., број лиценце: 350
H564 09,
 6 - Пројекта машинских инсталација број EKO-472-PGD од децембра 2017.године, израђен од
стране "Eko-Term" доо за производњу, инжињеринг, пројектовање, експорт-импорт из Сенте,
ул. Београдска број 52., одговорни пројектант Ленђел Карољ дипл. инж. маш., број лиценце:
330 5904 03,
- Елаборат заштите од пожара број: E-99/2017 од октобра 2017. године, израђен од стране "ATL
STUDIO" ДОО Суботица Предузеће за пројектовање, извођење грађевинских радова и инжењеринг,
Суботица, улица Липарска број 27А, одговорни пројектант Арпад Тот дипл.инг.грађ. број лиценце
одговорног пројектанта: 310 3366 03, лиценца за израду главног пројекта заштите од пожара бр. 07152-305/12,
- Елаборат енергетске ефикасности број Е-55/17-PGD-ЕЕ од дана 31.10.2017. године, израђен од
стране "iS" ДОО за пројектовање, инжењеринг и консалтинг из Аде, улица 9. Мај број 8., одговорни
пројектант Апро Елеонора, дипл. инг. арх., број лиценце: 381 0476 13.
Остали делови Решења о грађевинској дозволи број предмета АПР: ROP-ADA-30434-CPI-2/2017,
заводни број дозволе 351-143/2017-05, од дана 07.11.2017. године, правноснажно од дана
17.11.2017. године, остају непромењени.

Образложење
Дана 10.01.2018. године, "TERMOMETAL" доо Ада, из Аде, услед промене у току грађења,
путем пуномоћника Елеонора Апро из Аде, кроз ЦИС поднело је захтев број ROP-ADA-30434-CPA4/2018, заведен под бројем 351-8/2018-05 од дана 11.01.2018. године за издавање Решења о измени
Решења о грађевинској дозволи број предмета АПР: ROP-ADA-30434-CPI-2/2017, заводни број дозволе
351-143/2017-05, од дана 07.11.2017. године, правноснажно од дана 17.11.2017. године, за ИЗГРАДЊУ
Производне хале 4 – обрада метала у Ади, улица Индустријска број 12., на катастарској парцели
3854/10 К.О. Ада.
Уз захтев за издавање Решења о измени решења о грађевинској дозволи је достављена
следећа документација:
1. Решење о грађевинској дозволи број предмета АПР: ROP-ADA-30434-CPI-2/2017, заводни број
дозволе 351-143/2017-05, од дана 07.11.2017. године, правноснажно од дана 17.11.2017. године,
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2. Извод из пројекта за грађевинску дозволу - ДОПУНА број Е-55/17-PGD од дана 16.12.2017. године,
израђен од стране "iS" ДОО за пројектовање, инжењеринг и консалтинг из Аде, улица 9. Мај број 8.,
главни пројектант Апро Елеонора, дипл. инг. арх., број лиценце: 300 1466 03, са Извештајем о
техничкој контроли за 1 – Пројекат архитектуре, 2 – Пројекат конструкције и 3 - Пројекат
хидротехничких инсталација, број TK-153/17 од 30.10.2017. године, сачињеним од стране „LINALINE“
ДОО из Сенте, улица Железничка број 72а., одговорни пројектант Фењсаруши Луциа дипл.грађ.инж.,
број лиценце 310 6361 03, са Извештајем о техничкој контроли за 4 - Пројекат електроенергетских
инсталација, број TK 08/17 од октобра 2017. године, сачињеним од стране “ENING” doo Subotica,
одговорног пројектанта дипл.ел.инг. мр Краковски Нађ Ана, лиценца број 350 4943 03, и са
Извештајем о техничкој контроли за 6 - Пројекат машинских инсталација, број TK-EKO-472,
сачињеним од стране „TOTPROMET“ доо из Бечеја, одговорни пројектант Ђура Ј. Вадља дипл.инг.маш,
број лиценце 330 C314 05; и са 0 – Главном свеском - ДОПУНА број Е-55/17-PGD-0 од дана 16.12.2017.
године, израђен од стране "iS" ДОО за пројектовање, инжењеринг и консалтинг из Аде, улица 9. Мај
број 8., главни пројектант Апро Елеонора, дипл. инг. арх., број лиценце: 300 1466 03,
3. 0 - Главна свеска - ДОПУНА број Е-55/17-PGD-0 од дана 16.12.2017. године, израђен од стране "iS"
ДОО за пројектовање, инжењеринг и консалтинг из Аде, улица 9. Мај број 8., главни пројектант Апро
Елеонора, дипл. инг. арх., број лиценце: 300 1466 03 ,
4. 6 - Пројекат машинских инсталација број EKO-472-PGD од децембра 2017.године, израђен од
стране "Eko-Term" доо за производњу, инжињеринг, пројектовање, експорт-импорт из Сенте, ул.
Београдска број 52., одговорни пројектант Ленђел Карољ дипл. инж. маш., број лиценце: 330 5904 03,
5. Енергетска сагласност број 46/JKP-13-1 од 21.12.2017. године, израђен од стране ЈКП „Стандард“
Ада, из Аде улица 8.Октобра број 1.,
6. Извод из листа непокретности бр. 497 за парцелу 3854/10 К.О. Ада, број: 952-04-19/2017 од дана
21.06.2017. године, издат од стране Републичког Геодетског Завода, Службе за катастар непокретности
Ада,
7. Пуномоћ за подношење захтева, број 11-104/17 од 13.09.2017. године,
8. Доказ о уплати административне таксе, и
9. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
У складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција
за пивредне регистре („Сл. Гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/2016 и 60/2016)
наплаћена је накнада за услуге ЦЕОП-а.
У складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003,
51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин.
изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон,
57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015- усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени
дин. изн. и 61/2017 - усклађени дин. изн.) на ово решење наплаћена је такса.
Како је инвеститор поднео сву потребну документацију уз захтев за издавање Решења о
измени правоснажног Решења о грађевинској дозволи број предмета АПР: ROP-ADA-30434-CPI2/2017, заводни број дозволе 351-143/2017-05, од дана 07.11.2017. године, правноснажно од дана
17.11.2017. године, за ИЗГРАДЊУ Производне хале 4 – обрада метала у Ади, улица Индустријска број
12., на катастарској парцели 3854/10 К.О. Ада, према члану 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,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члану 27. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и
120/2017), члану 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016) и члану 12.
Одлуке о Општинској Управи општине Ада („Сл. лист општине Ада“, број 40/2016 и 9/2017) то је
решено као у диспозитиву.
Ово Решење има правно дејство само убудуће.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана достављања. Жалба се
подноси Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у
Новом Саду, а предаје се непосредно или шаље поштом овом Одељењу. Жалба се таксира са 4 60,00
динара административне таксе.
Шеф одељења
Атила Волфорд
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