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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву инвеститор
епублика Србија – „Коридори Србије“ д.о.о., Краља Петра 21, Београд, на основу члана 148
акона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС
4/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др
акон, 9/2020 и 52/2021), члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедур
лектронским путем („Сл.гласник РС“, бр. 68/2019), члана 30. Закона о општем управном поступк
„Сл. гласник РС“ 18/2016 и 95/2018 - aутeнтичнo тумaчeњe) и овлашћења министра садржаног 
ешењу бр. 119-01-114/2021-02 од 12.02.2021. године, издаје:

                                                                 П О Т В Р Д У

ојом се инвеститору Република Србија – „Коридори Србије“ д.о.о., Краља Петра 21, Београд
отврђује пријава радова на изградњи привремених мостова са десне и леве обале реке Дунав, 
квиру „I фазе“ изградње Обилазнице око Новог Сада на траси државног пута II А реда број 111, н
ат. бр. 5843/1 KO Сремска Камненица, на територији општине Петроварадан, и катастарски
арцелама 7386/7, 7390/2, 7391/3, 7391/5  и 7856/4 КО Нови Сад II, на територији града Новог Сад
по решењу о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктур

рој 351-02-01150/2022-07,  ROP-MSGI- 2652-TCPIH-4/2022 од  31.05.2022. године.

атум планираног почетка извођења радова je 10.06.2022. године, а датум планираног завршетк
звођења радова је 10.06.2023. године.

онстатује се да је инвеститор уз пријаву радова доставио доказ о решеним имовинско правни
дносима, и то решење о давању сагласности Покрајнске Владе за заузеће катастарских парцел
386/7, 7391/5 и 7391/3 КО Нови Сад II као и решење Градске управе за имовину и имовинск
равне послове Аутономне покрајне Војводине , за заузеће катастраске парцеле 7390/2 КО Нов
ад II.

онстатује се да се не може извршити потврда пријаве радова на катастарским парцелама 4438
443 КО Сремска Каменица и 7391/6 КО Нови Сад II, имајући у виду да инвеститор достави



зјаву да прихвата ризик другачијег решавања у случају експропријације, у складу са члано
2.став 12. Закона о посебним поступцима  али да за исте није доствљено решење 
кспропријацији.
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