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Одељење за комуналне послове,  урбанизам,  грађевинарство и заштиту животне средине Општинске Управе
општине Ада - Одсек за комуналне послове, урбанизам и грађевинарство, на основу члана 158. став 2. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010- одлука УС, 24/2011,
121/2012,  42/2013-одлука УС,  50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука  УС,  132/2014,  145/2014, 83/2018,  31/2019,
37/2019 – др.Закон и 9/2020), члана 45. став 1. Правилника о  поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Сл.  гласник  РС",  бр.  68/2019),  члана 136.  Закона  о  општем  управном  поступку  ("Сл.
гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) и члана 12. Одлуке о општинској управи општине
Ада („Сл. лист Општине Ада“ бр. 40/2016, 9/2017 и 15/2018), решавајући по захтеву инвеститора Општина Ада,
из Аде, поднетог преко пуномоћника Светислав Ђелић, дипл.инж.арх., из  Новог Сада,  у предмету издавања
УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ Моста преко реке Тисе у Ади, распона 77,4 m + 167,7 m = 245,1 m са армирано-бетонским
пилоном  са  лепезастим  косим  затегама,  у  оквиру  блока  26  у  ванграђевинском  реону, на  катастарским
парцелама  5937, 5935, 5910, 15829, 15827/2 К.О. Ада, доноси следеће

 РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

I ДОЗВОЉАВА СЕ УПОТРЕБА ОБЈЕКАТA – Моста преко реке Тисе у Ади, распона 77,4 m + 167,7
m = 245,1 m са армирано-бетонским пилоном са лепезастим косим затегама, у оквиру блока 26 у
ванграђевинском реону,  на  катастарским парцелама 5937,  5935,  5910,  15829,  15827/2 К.О.  Ада,
инвеститору Општина Ада, из Аде, финансијеру Управа за капитална улагања АП Војводине, Нови
Сад.

II    ПРЕДМЕТНИ ОБЈЕКАТ ЈЕ:
•  Категорије Г, класифик. бр.  214101 –  Друмски и железнички мостови (метални, армирано

бетонски или од др. материјала) и вијадукти
•  Укупна дужина: 245,1 m
• Коначна обрачуната вредност изведених радова износи: 707.702.554,90 динара без ПДВ-а.

III  Саставни део овог решења је Извештај комисије за технички преглед изведених радова, са
записником  и  предлогом  комисије  за  издавање  употребне  дозволе, број  01-317/1,  од  дана
22.02.2021.  године.  Одлука  којом  се  вршење  техничког  прегледа  објекта  проверава  комисији
„Института за безбедност и сигурност на раду“ д.о.о. Нови Сад, улица Косте Рацина број 19, потписан
је  од  стране  председника  општине  Ада,  Золтана  Билицког,  под  бројем  020-3-61/2020-02  од
08.12.2020.године. Састав комисије: Др. Ђорђе Лађиновић дипл.грађ.инж., број лиценце: 310 C298 05,
председник комисије; мр. Милан Лечић дипл.грађ.инж., број лиценце: 310 F546 07, члан комисије за
грађевинске радове – конструкцију објекта; Драган Чубрило дипл.грађ.инж., број лиценце: 315 2148
03,  члан  комисије  за  грађевинске  радове  –  саобраћајнице;  Угљеша  Којић  дипл.грађ.инж.,  број
лиценце: 410 1517 03, члан комисије за  грађевинске радове – конструкцију објекта; Ненад Вулин
дипл.инж.ел., број лиценце: 350 1060 03, члан комисије за електроинсталаторске радове; и Светислав
Ђелић  дипл.инж.арх.,  број  лиценце:  300  5072  03,  члан  комисије  за  архитектонско  –  грађевинске
радове и спољно уређење. 
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 О б р а з л о ж е њ е

Дана  26.02.2021.  године,  инвеститор  Општина Ада,  из  Аде, путем пуномоћника  Светислав
Ђелић, дипл.инж.арх.,  из Новог Сада, кроз ЦИС поднела је захтев  број ROP-ADA-13415-IUP-2/2021,
заведен под бројем 351-28/2021-05 дана 26.02.2021. године, овом органу на прописаном обрасцу, за
издавање употребне дозволе за радове описане у диспозитиву овог решења.

Уз захтев инвеститор је приложио:

1. Решење о одобрењу за изградњу моста преко реке Тисе, у оквиру блока 26 и у ванграђевинском
реону, број 351-168/2007-05 од 24.05.2007. године;
2. ПИО – пројекат изведеног објекта – који се састоји од:

• 0 - Главне свеске  број  ПИО 0/02/2021, од фебруара 2021. године, израђен од стране „А&N“N“
Агенција за безбедност и заштиту на раду и пројектовање, Сремски Карловци, ул.  Милоша
Црњанског број 28,  Главни пројектант:  Миодраг Живковић, дипл.инг.арх., број лиценце: 300
5120 03,

• Главног пројекта, Свеска 1 – Носећа конструкција и фундирање, број 01/07.01, од маја 2007.
године, израђен од стране  Предузећа  за  грађевинске  радове  „INTER-MOST“  а.д.,  Београд,
Теразија  41,  Главни пројектант:  Мишко Гуњача  дипл.инж.грађ.,  број  лиценце  310 5232  03,
главни  инжењер  за  челичне  конструкције,  Одговорни  пројектант  за  носеће  челичне
конструкције:  Зоран  Луковић  дипл.инж.грађ.,  број  лиценце:  310  3032  03,  Одговорни
пројектант  доњег  строја:  Жељко  Личина  дипл.инж.грађ.,  број  лиценце:  310  3059  03,
Одговорни пројектант за фундирање: Зденко Хрибершек дипл.инж.грађ., број лиценце: 310
B529  05,  Вршиоц  унутрашње  контроле  извођачког  пројекта  конструкције:  Зоран  Коврлија
дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 5655 03;

• Извођачког пројекта, Свеска 2 – Технологија изградње и монтаже, број  01/07.02, од маја
2007.  године, израђен  од  стране  Предузећа  за  грађевинске  радове  „INTER-MOST“  а.д.,
Београд, Теразија 41, Одговорни пројектант: Мишко Гуњача дипл.инж.грађ., број лиценце 310
5232 03; који се састоји од: свеске 2.1 Пројекат оплате и скеле за бетонирање лежишних греда
обалних стубова С1 и С3; свеске 2.2 Технологија извођење радова на изради шипова стуба С2;
свеске 2.3 Пројекат пловних објекта – Катамарана за израду шипова средњег стуба моста;
свеске  2.4.1  Пројекат  оплате  пилонског  стуба  С2  –  дока;  свеске  2.4.2  Пројекат  оплате
пилонског стуба С2 – наш део оплате; свеске 2.5 Технологија извођења радова на припреми
МК у  Бечеју  и њиховом утовару на барже;  свеске 2.6.1  План оплате пилона по тактовима
бетонирања – дока; свеске 2.6.2 План оплате пилона по елементима – дока; свеске  2.6.3
Положај анкера за оплату и радне платформе по фазама бетонирања; свеске 2.7 Пројекат
анкеровања торањског крана; свеске 2.8 Пројекат радних платформи на пилону С2; свеске 2.9
Технологија  монтаже  моста;  свеске  2.9.1  Пројекат  јармова  за  монтажу  МК1,  МК17  и
МК3.1+МК2; свеске 2.9.2 Пројекат пловног објекта – тримарана за монтажу МК моста; свеске
2.9.3 Пројекат оплатних цеви за пролаз каблова кроз пилон на стубу С2; свеске 2.9.4 Пројекат
радних скела за монтажу каблова – косих затега на МК Тип1 и за израду монтажних наставака
конструкције Тип3; свеске 2.9.5 Пројекат алата за монтажу сегмената мостовске конструкције;

• Извођачког пројекта, свеска 5 – Носећа челична конструкција – цртежи 1 и 2, број 01/07.05,
од  децембра 2007. године, израђен од стране Предузећа  за  грађевинске  радове  „INTER-
MOST“ а.д., Београд, Теразија 41, Одговорни пројектант: Зоран Луковић дипл.инж.грађ., број
лиценце: 310 3032 03;

• Извођачког пројекта, свеска 5 – Носећа челична конструкција – извод 3 – цртежи за  анкерне
кутије, број 01/07.05, од фебруара 2007. године, израђен од стране Предузећа за грађевинске
радове  „INTER-MOST“  а.д.,  Београд,  Теразија  41, Одговорни пројектант:  Зоран  Луковић
дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 3032 03;     
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• Извођачког пројекта, свеска 5 – Носећа челична конструкција – извод 4 – пројекат косих
каблова,  број 01/07.05, од маја 2008. године, израђен од стране  Предузећа за грађевинске
радове  „INTER-MOST“  а.д.,  Београд,  Теразија  41, Одговорни  пројектант:  Зоран  Луковић
дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 3032 03;       

• Извођачког пројекта, свеска 5 – Носећа челична конструкција – извод 5 – ограда пешачке
стазе,  број 01/07.05, од октобра 2008. године, израђен од стране  Предузећа за грађевинске
радове  „INTER-MOST“  а.д.,  Београд,  Теразија  41, Одговорни  пројектант:  Зоран  Луковић
дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 3032 03;   

• Извођачког  пројекта,  свеска  6  –  Доњи  строј  и  фундирање  –  Извод  1  и  2  –  Шипови  и
надглавне греде стубова С1 и Ц3 и шипови стуба С2,  број 01/07.06, од јуна 2007. године,
израђен од стране Предузећа за грађевинске радове „INTER-MOST“ а.д., Београд, Теразија 41,
Одговорни пројектант: Жељко Личина дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 3059 03, Одговорни
пројектант: Зденко Хрибершек дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 B529 05;

• Извођачког пројекта, свеска 6 – Доњи строј и фундирање – Извод 4 – Измена оплате стуба
С1, арматуре лежишне греде стуба С1 и челична конструкција за пријем силе затезања на
стубном месту С1,  број 01/07.06, од октобра 2007. године, израђен од стране Предузећа за
грађевинске радове „INTER-MOST“ а.д., Београд, Теразија 41, Одговорни пројектант: Жељко
Личина дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 3059 03, Одговорни пројектант: Зденко Хрибершек
дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 B529 05;

• Извођачког пројекта, свеска 6 – Доњи строј и фундирање – Извод 8 – Планови арматуре
пилона од коте 142.22 до коте 148.92 и помоћни каблови за монтажу,  број 01/07.06, од
марта 2008. године, израђен од стране Предузећа за грађевинске радове „INTER-MOST“ а.д.,
Београд,  Теразија 41, Одговорни пројектант: Жељко Личина дипл.инж.грађ.,  број лиценце:
310 3059 03,  Одговорни пројектант:  Зденко Хрибершек дипл.инж.грађ.,  број  лиценце:  310
B529 05;

• Извођачког пројекта, свеска 7 – Прибој речног стуба,  број 01/07.07, од јула 2007.  године,
израђен од стране Предузећа за грађевинске радове „INTER-MOST“ а.д., Београд, Теразија 41,
Одговорни пројектант: Татјана Станић дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 5111 03;

• Главног пројекта насипа од армиране земље, на приступном путу мосту преко реке Тисе код
Аде, број 01/07.08, од маја 2008. године, израђен од стране Предузећа за грађевинске радове
„INTER-MOST“  а.д.,  Београд,  Теразија  41,  Одговорни  пројектант:  Зоран  Коврлија
дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 5655 03;

• Главног пројекта мостова 1Д, 1Л, 2Л, 3Л у склопу насипа од армиране земље за мост преко
реке Тисе код Аде,  број  01/07.08,  од маја  2008.  године,  израђен од стране  Предузећа за
грађевинске радове „INTER-MOST“ а.д.,  Београд,  Теразија 41, Одговорни пројектант:  Зоран
Коврлија дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 5655 03;

• Главног  пројекта  Степениште  код  стуба  С3  узводно,  број  13/08.01,  од  јула  2008.  године,
израђен од стране Предузећа за грађевинске радове „INTER-MOST“ а.д., Београд, Теразија 41,
Одговорни пројектант: Зденко Хрибершек дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 B529 05;

• Пројекта фундирања на шиповима обалног дела трупа моста Ада-Тиса,  број 20-08, од јуна
2008. године, израђен од стране Привредног друштва за инжењеринг, пројектовање, трговину
и услуге „SANUS“ д.о.о. Београд, Одговорни пројектант: Давид Мандић дипл.инж.грађ., број
лиценце: 310 0179 03;

• Главног електро пројекта електроенергетских инсталација и различитих врста сигналних и
телекомуникационих инсталација, број Е-1068, од децембра 2010. године, израђен од стране
„Elektroinženjring“  Биро за пројектовање,  инжењеринг,  техничке услуге  и вештачења,  Нови
Сад, Хаџи Светића број 1А, Одговорни пројектант: Мирослав Симеуновић дипл.инж.ел., број
лиценце: 350 6524 04 и 353 C381 05;
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• Елабората о геомеханичким истраживањима терена за потребе изградње моста преко реке
Тисе код Аде,  од јуна 2007.  године,  израђен од стране „Geosonda – Geomehanika“  а.д.  за
истраживање  и  испитивање  тла,  Београд,  улица  Краљице  Марије  број  25А,  Одговорни
пројектант: Вељко Малетић дипл.инж., број лиценце: 491 4343 04;

• Хидрауличке анализе утицаја моста преко реке Тисе, од јула 2007. године, израђен од стране
Института за водопривреду „Jaroslav Černi“ а.д.  Београд, завод за уређење водних токова,
Одговорни обрађивач: Јелена Јеремић дипл.инж.;

• Елабората о допунским геомеханичким истраживањима терена за потребе изградње моста
преко  реке  Тисе  код  Аде,  од  августа  2007.  године,  израђен  од  стране  „Geosonda  –
Geomehanika“ а.д. за истраживање и испитивање тла, Београд, улица Краљице Марије број
25А, Одговорни пројектант: Вељко Малетић дипл.инж., број лиценце: 491 4343 04;

• Елабората – носивост шипова на стубном месту С2, број 01/07.06 од децембра 2007. године,
израђен од стране Предузећа за грађевинске радове „INTER-MOST“ а.д., Београд, Теразија 41,
Одговорни пројектант: Жељко Личина дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 3059 03, Одговорни
пројектант: Зденко Хрибершек дипл.инж.грађ., број лиценце: 310 B529 05;

3.  Извештај комисије за технички преглед изведених радова, са записником и предлогом комисије
за издавање употребне дозволе, број 01-317/1, од дана 22.02.2021. године. Одлука којом се вршење
техничког прегледа објекта проверава комисији „Института за безбедност и сигурност на раду“ д.о.о.
Нови Сад, улица Косте Рацина број 19, потписан је од стране председника општине Ада, Золтана
Билицког, под бројем 020-3-61/2020-02 од 08.12.2020.године. Састав комисије: Др. Ђорђе Лађиновић
дипл.грађ.инж., број лиценце: 310 C298 05, председник комисије; мр. Милан Лечић дипл.грађ.инж.,
број  лиценце:  310 F546  07,  члан комисије  за  грађевинске  радове –  конструкцију  објекта;  Драган
Чубрило  дипл.грађ.инж.,  број  лиценце:  315  2148  03,  члан  комисије  за  грађевинске  радове  –
саобраћајнице;  Угљеша  Којић  дипл.грађ.инж.,  број  лиценце:  410  1517  03,  члан  комисије  за
грађевинске радове – конструкцију објекта; Ненад Вулин дипл.инж.ел., број лиценце: 350 1060 03,
члан комисије за електроинсталаторске радове; и Светислав Ђелић дипл.инж.арх., број лиценце: 300
5072 03, члан комисије за архитектонско – грађевинске радове и спољно уређење;

4. Елаборат геодетских радова – геодетско снимање објекта: моста преко реке Тисе и приступних
саобраћајница, у Ади, број 952-217-6783/2021 од  12.02.2021. године, израђен од стране Геодетског
бироа „Геометар“ Периша Зорић ПР, из Ветерника;

5. Елаборат геодетских радова - геодетско снимање инсталације: струја и атмосферска канализација
за објекат мост преко реке Тисе у Ади, број 956-303-1316/2021 од  12.02.2021. године, израђен од
стране Геодетског бироа „Геометар“ Периша Зорић ПР, из Ветерника;

6. Овлашћење за подношење захтева број: 020-5-6/2021-02 од 27.01.2021.године; и

7. Потврду о уплаћеној накнади за ЦЕОП.

Гарантни рок за  изведене  радове  из  тачке  1.  овог  решења, утврђен је  сходно одредбама
Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини
предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објеката у току
грађења  и  употребе  и  минималним  гарантним  роковима  за  поједине  врсте  објеката  ("Службени
гласник РС", број 27/2015, 29/2016 и 78/2019).

Инвеститор се ослобађа од обавезе плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта,
сходно члану 97. став 8. Закона о планирању и изградњи и члана 11. Одлуке о утврђивању доприноса
за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Ада ("Службени лист општине Ада", бр.
9/2015).

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,  32/16,  60/16,  75/18,
73/19, 15/20 и 91/20) наплаћена је накнада за услуге ЦЕОП-а.

Такса за ово решење се не наплаћује на основу члана 18.  тачке  2.  Закона 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.,
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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., 61/2017 - усклађени дин. изн.,
113/2017, 3/2018 – испр.,  50/2018 -  усклађени дин.  изн.,  95/2018,  38/2019 – усклађени дин.  изн.,
86/2019, 90/2019-испр., 98/2020-ускл.дин.изн. и 144/2020).

 На основу свега напред изложеног, Одељење утврђује да су испуњени формални услови из
члана  43.  Правилника  о  поступку спровођења обједињене  процедуре  електронским  путем ("Сл.
гласник  РС",  бр.  68/2019),  за  издавање  одобрења  за  употребу,  сагласно  члану  158.  Закона  о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/2010-УС, 24/11, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 31/2019,
37/2019 – др.Закон и 9/2020),  осим за катастарску парцелу број 16081 КО Ада, за коју парцелу уз
захтев није достављен геодетски елаборат, те је решено као у диспозитиву.

 Одељење за  комуналне послове,  урбанизам,  грађевинарство и заштиту  животне средине
Општинске Управе општине Ада - Одсек за комуналне послове, урбанизам и грађевинарство, у складу
са чланом 48. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.
гласник  РС",  бр.  68/2019) по  службеној  дужности  у  року  од  24  сата од  дана  правоснажности
употребне  дозволе,  доставља  РГЗ  СКН  Ада:  употребну  дозволу,  елаборат  геодетских  радова  за
изведени објекат и посебне делове објекта и елаборат геодетских радова за подземне инсталације.

У  складу  са  чланом  49.  Правилника  о  поступку спровођења обједињене  процедуре
електронским путем ("Сл. гласник РС", бр.  68/2019) РГЗ СКН Ада у року од  пет радних дана од
достављања  употребне  дозволе  доноси  решење,  а  пре  тога  инвеститор  је  дужан  да  уплати
припадајуће трошкове  РГЗ СКН Ада.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

На ово решење може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана достављања, Покрајинском
Секретаријату за урбанизам,  градитељство и заштиту животне средине  Нови Сад,  путем  овог
Одељења, на коју жалбу се по члану 2. тарифни број 6. Закона о републичким административним
таксама плаћа се такса у износу од 480,00 динара.

                                                                                      Шеф одељења                  

        Атила Волфорд                 
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