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Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, 
решавајући по захтеву „RC VRŠAC BETA RSB“ Доо. Београда - Нови Београд, 
ул. Владимира Поповића бр. 6, МБ: 21190870,  кога заступа Michal Augustyn, 
директор, за пријаву радова на изградњи на основу члана 148. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС 132/14, 145/14, 83/18 и 
31/2019-у даљем тексту: Закон), чланова 31. и 32. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем  ("Сл.гласник РС", бр. 
113/2015, 96/2016 и 120/2017-у даљем тексту: Правилник),  издаје 

 
 
 

                                     П ОТ В Р Д У 
 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА НА ОСНОВУ РЕШЕЊА О 
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ бр.CEОP-a: ROP-VRS-5754-CPA-
9/2019, Заводни бр. 351-361/19-IV-03   од 05.09.2019.  године. 
 
        Инвеститор је, сходно чл. 148. Закона и члановима  31. и 32. Правилника уз 
пријаву поднео следећу документацију: 
 
Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за пријаву радова (taksa 500.pdf) 
Доказ о уплати административне таксе за пријаву радова (taksa 320.pdf) 
Остала документа захтева за пријаву радова (taksa 250.pdf) 
Остала документа захтева за пријаву радова (taksa 5630.pdf) 
Одлука да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину 
(odluka da nije potrebna studija.pdf) 
Остала документа захтева за пријаву радова (pravosnažnost dozvole 11-9-
2019.pdf) 
Остала документа захтева за пријаву радова (и решења о грађевинској 
дозволи_20190909094326.pdf) 
Доказ о измирењу доприноса за уређење грађевинског земљишта (razlika 
doprinosi.pdf) 
Доказ о измирењу доприноса за уређење грађевинског земљишта (а уређење 
грађевинског земљишта_20190820161808.pdf) 
 
Према подацима наведеним у изјави инвеститора извођење радова ће почети 
16.09.2019. године и трајаће  до 01.08.2021. године. Рок за завршетак грађења 
почиње да тече од дана подношења пријаве радова. 
       На основу наведеног, утврђено је да је инвеститор приложио сву потребну 
документацију из члана 148. Закона и члана 31.Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем  ("Сл.гласник РС", бр. 
113/2015, 96/2016 и 120/2017), за издавање потврде пријаве радова и пријема 
приложене документације. 

Обрадила: дипл.прав.Драгана Чанковић 

 

 

 

 

   НАЧЕЛНИК 



 
Доставити: 
1.подносиоцу захтева 
путем пуномоћника 
2.грађевинској 
инспекцији 
3.архиви 

дипл.инж.грађ. 
Зорица Поповић 

 
  


