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ВРЊАЧКА БАЊА
Крушевачка 17 тел: 036/611-300
Б.Н.
Оптинска управа, Служба за урбанизам и еколошке и имовинско-правне послове Одсек за
урбанизам и еколошке послове ,Општинске управе општине Врњачка Бања решавајући по
захтеву Ивљанин Слободана , за издавање пријаве почетка извођења грађевинских радова на
рушењу постојећих и изградњи породичног стамбеног и помоћног објекта, на к.п. бр.458/4 К.О.
Гоч, на основу чл. 148., 149., 152. и 153 Закона но планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.
72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13Одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
(''Сл.гласник РС'' бр. 22/2015) доноси

ПОТВРДУ
о пријави почетка извођења грађевинских радова
Потврђује се пријава рушења постојећих и почетак извођења грађевинских радова,
инвеститора Ивљанин Слободана, заведена под бројем 351-166/15, на изградњи породичног
стамбеног, на к.п. бр. 458/4 К.О. Гоч, у складу са Решењем о грађевинској дозволи бр.351-72/15
од 27.04.2015.год.
Пре почетка грађења, инвеститор је дужан да: обезбеди обележавање грађевинске парцеле,
регулационих, нивелационих и грађевинских линија, у складу са прописима којима је уређено
извођење геодетских радова; обележавање градилишта одговарајућом таблом, која садржи:
податке о објекту који се гради, инвеститору, одговорном пројектанту, број грађевинске дозволе,
извођачу радова, почетку градње и року завршетка извођења радова.
Обавезује се извођач радова да, након завршетка израде темеља, поднесе овом органу изјаву о
завршетку израде темеља и уз изјаву приложи геодетски снимак изграђених темеља, у складу са
прописима којима је уређено извођење геодетских радова.
Обавезује се инвеститор да, по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених
грађевинском дозволом и пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који се може
издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС",
бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 132/14 и 145/14), поднесе захтев за технички
преглед објекта.
Рок за звршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве односно од
28.05.2015.г.
Уз пријаву почетка извођења грађевинских радова достављена је следећа документација:
- Решење о грађевинској дозволи бр. 351-72/15. од 27.04.2015.год,
- Доказ о уплати административне таксе.
-Доказ о уплати Доприноса за уређење грађевинског земљишта у износу од 217707,00дин.
Инвеститор је у пријави навео да ће радове изводити „НИКОЛИЋ МОНТ“ М.Као почетак градње
наведен је 01.06.2015.год. а рок завршетка 01.06.2020.г.
Како пријава почетка извођења грађевинских радова садржи све податке прописане чланом 148.
Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11),
надлежни орган је потврдио пријем документације.
Достављено:
- Подносиоцу захтева,
- Грађевинској инспекцији,
- Уз списе предмета.
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