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 Градска управа за урбанизам и грађевенске послове Града Новог Сада, на основу члана 
144. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" број 18/16), члана 134. став 2. 
у вези са чланом135. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 72/2009, 81/09, 64/10 - Одлука УС од 10.09.2010. године, 24/11, 121/12, 42/2013 - Одлука УС 
14.05.2013., 50/2013 Одлука УС 07.06.2013., 98/2013 Одлука УС 08.11.2013., 132/14 и 145/14), 
члана 10. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" 
бр. 52/08, 55/09 11/10, 39/10, 60/10,  69/13 и 70/16) и на основу Решења в.д. начелника Градске 
управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада V-40-1/2018-251 од 22.08.2018. 
године, у поступку издавања грађевинске дозволе, доноси  
 
 
                                                                    Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
           У Решењу Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада број  
ROP-NSD-35145-CPIH-4/2018 од 24.08.2018. године, у првом ставу диспозитива приликом 
куцања унете су погрешне површине објекта, и то: „...укупне нето површине 3.060,36 m², укупне 
бруто површине 3.491,94 m²,“ уместо: „ ... , укупне нето површинe  3.094,56 m², укупне бруто 
површине 3.558,05 m²,...“.  
        
        У свим осталим деловима решење број ROP-NSD-35145-CPIH-4/2018 од 24.08.2018.  
године остаје непромењено. 
 
        Исправка грешке производи правно дејство од дана од кога правно дејство производи  
Решење које се исправља.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 

              Поступајући по захтеву инвеститора Fox invest 021 doo из Новог Сада,(Матични број: 
21389684, ПИБ: 110813205) , Улица Бранка Бајића број 78, у предмету издавања грађевинске 
дозволе, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада донела је 
решење број ROP-NSD-35145-CPIH-4/2018 од 24.08.2018. године, којим се издаје грађевинска 
дозвола за изградњу стамбеног објекта спратности: подрум, приземље, два спрата и 
поткровље-дуплекс (По+П+2+Пк-дуплекс), категорија објекта "В", класификациони број објекта 
112222, у Петроварадину, Улица Рачког број 17, на парцели број 2361/2 К.О. Петроварадин, 
(површине 11а20m²), чији је инвеститор FOX INVEST 021 DOO из Новог Сада, Улица Бранка 
Бајића број 78.  
  
         Приликом доношења Решења којим се издаје грађевинска дозвола за горе наведене 
радове, у првом ставу диспозитива приликом куцања унете су погрешне површине објекта, и то: 
„...укупне нето површине 3.060,36 m², укупне бруто површине 3.491,94 m²,“ уместо: „ ... , укупне 
нето површинe  3.094,56 m², укупне бруто површине 3.558,05 m²,...“.  
 

          Других исправки није било, те у осталим деловима Решење број ROP-NSD-35145-CPIH-
4/2018 од 24.08.2018. године остаје не промењено. 



         Чланом 144. Закона о општем управном поступку прописано је да орган увек може да 
исправи своје решење или његове оверене преписе и уклони грешке у именима или бројевима, 
писању или рачунању и друге очигледне нетачности. 
 
           Из напред наведених разлога, сходно члану 144. Закона о општем управном поступку 
("Службени гласник РС" број 18/16), одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 
 
          УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба у 
року од 8 (осам) дана од дана достављања решења. Жалба се подноси Покрајинском 
секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а путем ове управе кроз Централни 
информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима 
за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објеката. На жалбу се плаћа 
републичка административна такса у износу од 460,00 динара и трошкови поступка у износу од 
440,00 динара.  
 
 
 
 
ДОСТАВИТИ:                                                                                  ШЕФ ОДСЕКА 
1.Инвеститору,                                                                             
2.Градској управи за инспекцијске                                      Драгана Ерић, дипл.инж.арх. 
послове, Одељењу грађевинске  
инспекције, 
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