СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ (2019)
Сагласно одредби члана 35. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС” бр. 96/15, 83/2018)
прописано је да надлежни орган води службену евиденцију о издатим решењима о озакоњењу, а списак издатих
решења објављује се и у електронском облику и доступан је за јавност и путем интернета.
Надлежни орган је дужан да списак издатих решења објави на својој званичној интернет страници у року
од осам дана од дана сачињавања списка.
Правилником о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу („Службени гласник РС” бр.
54/16, 83/2018) прописано је да евиденција о издатим решењима о озакоњењу садржи: 1) име и презиме,
односно назив подносиоца захтева; 2) адресу, односно седиште подносиоца захтева (општина, место, улица и
број); 3) врсту и намену објекта који је предмет озакоњења; 4) број решења са датумом издавања.

Редни
број

Име и презиме/назив подносиоца
захтева

1.

Ђорђевић Горан

Ђорђевић Анђелка

Адреса/седиште
подносиоца захтева

Мошорин, Улица
Косовска бр. 78,

Врста и намена објекта
који се озакоњује

Број решења о
озакоњењу са
датумом издавања

економских (4 објекта)

351-1063/2017-IV03 од 10.12.2018.
год.

Мошорин, Улица
Косовска бб

2.

Каурин Зоран

Шајкаш,Улица Саве
Димитријевића бр.
60

економских (2 објекта)

351-1713/2017-IV03 од 12.12.2018.
год.

3.

Станковић Слободан

Шајкаш, Улица Соње
Маринковић бр. 44

стамбени објекат

351-1533/2017-IV03 од 24.12.2018.
год.

4.

Марковић Снежана

Гардиновци, Улица
Маршала Тита бр.
61а

стамбени објекат,

351-718/2018-IV-02
од 26.12.2018. год.

Шајкаш, Улица
Партизанска бр. 19

стамбени објекат,
помоћних (2 објекта),
економских (3 објекта)

5.

Тепић Далибор

помоћних (2 објекта)

351-583/2017-IV-03
од 14.01.2019. год.

На
по
ме
на

6.

Анђелић Неђа

Шајкаш, Улица
Радничка бр. 88

стамбени објекат,
помоћних (1 објекат),
економских (2 објекта)

351-1356/2017-IV03 од 15.01.2019.
год.

7.

Дроњак Мирославка

Тител, Улица Сурдук
бр. 9

помоћних (1 објекат)

351-599/2018-IV-02
од 06.02.2019. год.

8.

Ђаковић Неђо

Шајкаш, Улица
Крајишка бр. 17

економских (2 објекта)

351-1590/2017-IV03 од 12.02.2019.
год.

9.

Бајић Стојан

Шајкаш, Улица
Крајишка бр. 11

стамбени објекат,
помоћних (2 објекта)

351-1464/2018-IV02 од 07.03.2019.
год.

10.

Бајић Дивна

Шајкаш, Улица
Николе Тесле бр. 83

стамбени објекат,
помоћних (2 објекта),
економских (2 објекта)

351-1594/2017-IV03 од 25.03.2019.
год.

11.

Миљевић Стево

Шајкаш, Улица
Ивањичка бр. 42

стамбени објекат,
економских (2 објекта)

351-1553/2017-IV03 од 02.04.2019.
год.

