
 

 

ЈП „Завод за изградњу града“ Нови Сад није поступило у складу са препоруком 

Покрајинског омбудсмана, те је о томе обавештена Скупштина града Новог Сада 

 

 

Подносилац представке из Сремске Каменице обратио се Покрајинском 

омбудсману притужбом на рад ЈП „Завод за изградњу града“ Нови Сад у вези са 

обрачуном накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку издавања 

употребне дозволе за породични стамбени објекат. Наводи да сматра да је накнаду за 

уређивање грађевинског земљишта у целости платио, да му је 1981. године издато 

одобрење за изградњу стамбене зграде, што је и потврђено решењем правног 

претходника ЈП „Завод за изградњу града“ Нови Сад. 

Поступајући по представци Покрајински омбудсман је упутио захтев ЈП „Завод 

за изградњу града“ да се изјасни о наводима представке. У изјашњењу јавног предузећа 

се наводи да је подносилац представке 2012. године поднео захтев за преиспитивање 

обрачуна накнаде за уређивање грађевинског земљишта. „Завод за изградњу града“ је 

подносиоца представке обавестио да је Одлуком о мерилима за обрачун висине накнаде 

за уређивање грађевинског земљишта прописано да је инвеститор дужан да сноси 

трошкове разлике у накнади, ако у току грађења објекта одступи од документације на 

основу које је прибавио грађевинску дозволу и изгради већу површину објекта. 

Накнада коју је подносилац представке платио месној заједници 1981. године, имајући 

у виду наведену одредбу одлуке, приликом обрачуна није ни анализирана.  

Имајући у виду да су инвеститори уз захтев за издавање одобрења за изградњу 

приложили доказ о регулисаној обавези, те да им је у складу са прописима који су у то 

време били на снази издато одобрење за изградњу објекта, Покрајински омбудсман је у 

допису ЈП „Завод за изградњу града“ навео да подносилац представке не може да трпи 

штетне последице, јер није био дужан да уговор о накнади трошкова за уређење 

грађевинског земљишта закључи са правним претходником  ЈП „Завод за изградњу 

града“. 

Покрајински омбудсман је јавном предузећу упутио препоруку и навео да је 

потребно да „Завод за изградњу града“ поново размотри захтев подносиоца представке 

и уколико утврди да су према пројекту изведеног стања површина габарита и спратност 

изграђеног објекта мањи од прописаних урбанистичко техничких услова, изда потврду 

да је подносилац представке регулисао обавезу у вези са трошковима накнаде за 

уређење грађевинског земљишта. У изјашњењу ЈП „Завод за изградњу града“ о 

предузетим мерама се наводи да чињенице у вези са обрачуном накнаде нису погрешно 

утврђене, тј. да су у потпуности примењене одредбе Одлуке о мерилима за обрачун 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта.  

С обзиром на то да јавно предузеће на чији рад се препорука односи није 

поступило у складу са упућеном препоруком, Покрајински омбудсман је о томе 

обавестио председника Скупштине града Новог Сада како би предузео мере из оквира 

своје надлежности.   

 

 


