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Општинска управа – Одељење за имовинско-правне, комунално-стамбене, урбанистичке 
послове и послове инспекције, решавајући по захтеву Бистричић Мухамеда из Нове Вароши ул. 
Поточило бр.23, а по овлашћењу Рамиза Ибровића из Нове Вароши, за издавање грађевинске 
дозволе за доградњу пословног простора на кат.парц.бр. 1079/2 KO Нова Варош, на основу члана 
134.став 2., члана 135. и члана 136. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 
72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС,  132/2014  и 
145/2014), члана 3. 21. и 22. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 113/2015), члана 192. Закона о општем управном 
поступку ("Сл. лист СРЈ", бр.33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС", бр.30/10), и овлашћења начелника 
општинске управе бр. 031-8/13-04 од 11.09.2015.године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 ИЗДАЈЕ СЕ Бистричић Мухамеду из Нове Вароши ул. Поточило бр.23, грађевинска 
дозвола за доградњу пословног простора, категорије Б, класификациони број 123001 на 
кат.парц.бр. 1079/2 KO Нова Варош ( површине 83m²). 
 Доградња објекта се изводи у нивоу приземља, са северозападне стране пословног објекта у 
димензијама  6,20m х 1,00m, укупне нето површине 4,78m² и југоисточне, неправилног облика у 
димензијама дужих страна 4,30m х 3,68m х 6,20m. 
 Дограђени објекат је по спратности Пр (приземље), укупне нето површине 29,28m². 
 Предрачунска вредност предвиђених радова је 750.000,00 динара. 
 Допринос за уређење грађевинског земљишта износи 19.395,37 динара, а према члану 16. 
Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта("Службени лист Општине 
Нова Варош" бр.2/2015) инвеститору се због једнократне уплате допринос умањује за 30%, па се 
исти обавезује да на жиро рачун бр.840-745151843-03 са позивом на број 97 70-074 уплати 
13.576,76 динара. 
 Саставни део овог Решења су Локацијски услови бр.353-126/2015-06 од 11.12.2015.године, 
Извод из пројекта за грађевинску дозволу и Пројекат за грађевинску дозволу које је израдило 
Друштво са ограниченом одговорношћу "ИБ Инжењеринг" д.о.о. Нова Варош ул.Поточило бр.11., 
одговорни пројектант је Рамиз А. Ибровић,  дипл.грађ.инж., бр.лиценце 310 3645 03. 

Инвеститор је дужан да у року од осам дана пре почетка извођења радова на изградњи 
објекта, поднесе пријаву почетка извођења радова органу надлежном за издавање грађевинске 
дозволе. 

Пријава садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова. 
Ова грађевинска дозвола, престаје да вези ако се не отпочне са извођењем радова у року од 

две  године од дана правоснажности решења. 
 
 



Образложење 
 

Бистричић Мухамед из Нове Вароши ул. Поточило бр.23, по овлашћењу Рамиза 
Ибровића, поднео је захтев надлежном органу кроз ЦИС број ROP-NVA-3969-CPI-1/2016 од 
25.03.2016.године, за издавање грађевинске дозволе за доградњу пословног простора, ближе 
описаног у диспозитиву. 
       Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, инвеститор је приложио: 
 1. Извод из пројекта за грађевинску дозволу који је израдило Друштво са ограниченом 
одговорношћу "ИБ Инжењеринг" д.о.о. Нова Варош ул.Поточило бр.11., одговорни пројектант је 
Рамиз А. Ибровић,  дипл.грађ.инж., бр.лиценце 310 3645 03., 
 2. Пројекат за грађевинску дозволу који је израдило Друштво са ограниченом 
одговорношћу "ИБ Инжењеринг" д.о.о. Нова Варош ул.Поточило бр.11., одговорни пројектант је 
Рамиз А. Ибровић,  дипл.грађ.инж., бр.лиценце 310 3645 03. 
   3. Извештај о извршеној техничкој контроли пројектне документације који је урадила 
Агенција за геодетске послове, пројектовање и инжењеринг " Геонет " Нова Варош ул.Светог Саве 
бр.4., одговорни пројектант је Бобан Васиљевић,  дипл.грађ.инж., бр.лиценце 311 9705 04, 
 4. Копију плана бр.953-1/2015-372  и препис листа непокретности бр.1802 КО Нова Варош, 
издати од Службе за катастар непокретности Нова Варош, 
 5. Уверење о подземним инсталацијама бр.956-3/2015-12, издато од Службе за катастар 
непокретности Нова Варош. 
       У поступку Обједињене процедуре Одељење је прибавило: 
  1.  Локацијске услове, бр.353-126/2015-06 од 11.12.2015.године, 
 2. Уверење од 29.03.2016.године, издато од Службе за катастар непокретности Нова Варош  
да није било промена у односу на катастар водова, као и промена на кат.парц.бр.1079/2, уписане у 
листу непокретности бр.1802 КО Нова Варош. 
            Како је инвеститор уз захтев за издавање решења, поднео сву потребну документацију из 
члана 136. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС,  132/2014  и 145/2014), члана 
16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. 
гласник РС" бр. 113/2015),  то је решено као у диспозитиву. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 
у року од 8. дана од дана пријема истог, преко овог Одељења или непосредно Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Организациона јединица Ужице. 

Жалба се таксира са 440,00 динара, Републичке административне таксе на рачунброј: 
840-742221843-57 са позивом на број 97-70-074. 
 
           Решење доставити:  
 - подносиоцу захтева,  
 - надлежној инспекцији и  
 - А/А. 
 
                    П.О. НАЧЕЛНИКА 

   Обрадио:                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                        


