Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Служба за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове
Одсек за урбанизам и еколошке послове
Број: 351-383/15
Дана: 16.11.2015.год.
ВРЊАЧКА БАЊА
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М.З.
Општинска управа oпштине Врњачка Бања, Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове,
решавајући по пријави инвеститора Општине Врњачка Бања, о почетку извођења грађевинских радова на
изградњи балон хале са свлачионицом на к.п.бр.740 К.О. Отроци, на основу чл. 148. Закона о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 30. и 31. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре (''Сл.гласник РС'' бр. 22/2015 и 89/2015) доноси

ПОТВРДУ
о пријави почетка извођења грађевинских радова
Потврђује се пријава грађевинских радова инвеститора Општине Врњачка Бања, заведена под бројем
351-383/15, на изградњи балон хале са свлачионицом на к.п.бр.740 К.О. Отроци, у складу са Решењем бр.35099/15 и 351-268/15 од 22.07.2015.г, издатим у складу са чл.146. Закона, и Одлуком о постављању балон-хала
спортске намене на територији општине Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања бр.2/2013) .
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, у складу са 149. Закона о планирању и изградњи.
Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана издавања потврде 16.11.2015.г.
Уз пријаву почетка извођења грађевинских радова достављена је следећа документација:
 Решење бр. 350-99/15 и 351-268/15 од 22.07.2015.г, издато у складу са чл.146. Закона, и Одлуком о
постављању балон-хала спортске намене на територији општине Врњачка Бања (Сл.лист општине
Врњачка Бања бр.2/2013),
 Решење МУП РС, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Краљеву, под
07/18 број 217-12940/15 од 10.11.2015.г (достављено 16.11.2015.г.),
 ПЗИ бр.40-085/15, урађен од стране ''АРХИТЕКТ ПРО'' д.о.о. из Врњачке Бање, главни пројектант
Иван М.Јеринић, д.и.а, лиценца бр.300 F772 08:
0. Главна свеска ПЗИ бр.40-085/15,
1. Пројекат архитектуре бр.40-085/15, одговорни пројектант Иван М. Јеринић, д.и.а, лиценца
бр.300 F772 08,
2. Пројекат конструкције бр.40-085/15-2К, одговорни пројектант Снежана М. Стојановић, д.г.и,
лиценца бр.310 3870 03,
3. Пројекат хидротехничких инсталација бр.40-085/15-3ВИК, одговорни пројектант Иван М.
Јеринић, д.и.а, лиценца бр.300 F772 08,
4. Пројекат електроинсталација бр.40-085/15-4ЕЛ, одговорни пројектант Ленчо С. Глигоров, д.и.е,
лиценца бр.350 1821 03,
6. Пројекат термотехничких инсталација бр.МАШ-03/2015, ''Мега Пројект'' Смедерево, одговорни
пројектант Драган З. Цветковић, д.м.и, бр.лиценце 330 К104 11,
 Главни пројекат заштите од пожара бр.ППЗ-07/2015, ''Мега Пројект'' Смедерево, одговорни
пројектант Драган З. Цветковић, д.м.и, бр.лиценце 330 К104 11, уверење 07 бр.152-207/12,
 Главни пројекат стабилне инсталације за дојаву пожара бр.40-085/15-ПДП, одговорни
пројектант Илија М. Темелковски, д.и.е, лиценца бр.353 G725 08,

Инвеститор је у пријави навео да ће радове изводити ''SAMEX GROUP'' д.о.о. из Београда (мат.број 07483031,
ПИБ 101184009). Како у пријави нису наведени датум почетка ни рок завршетка извођења радова, за датум
почетка узеће се дан издавања потврде, односно 16.11.2015.год.
Како пријава почетка извођења грађевинских радова садржи податке прописане чланом 148. Закона о
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, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), надлежни орган је потврдио пријем документације.
Достављено:
- Подносиоцу захтева, Грађевинској инспекцији, у списе предмета.
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