РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство
Број: ROP-VRS-13691-WA-1/2019
Заводни број: 351-183/19-IV-03
Дана: 24.05.2019. год.
Вршац, Трг победе бр. 1
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство,
решавајући по захтеву инвеститора Шукунда Мирјане из Вршац, ул. Ђуре
Цвејића бр.37, поднетом путем пуномоћника Предић Срђана из Вршца, ул.
Сутјеска бр. 18, 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 РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+1, НА КАТ. ПАРЦ. БР. 81
ВРШАЦ У ВРШЦУ УЛ. ЂУРЕ ЦВЕЈИЋА БР.37, КОЈИ СУ ОДОБРЕНИ РЕШЕЊЕМ
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИСТИЧКО ГРАЂЕВИНСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ бр: 351-621/14-IV-03 од 09.09.2014. 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 (цеоп такса.ЕП.pdf)
Доказ о уплати административне таксе за пријаву радова (републичка
такса.ЕП.pdf)
Остала документа захтева за пријаву радова (Građ dozvola i pravosnažnost
Šukunda.EP.pdf)
Остала документа захтева за пријаву радова (градска такса.ЕП.pdf)
Пуномоћје за подношење захтева за пријаву радова (пуномоћје.ЕП.pdf)
Доказ о измирењу доприноса за уређење грађевинског земљишта (такса
варош.ЕП.pdf)
Доказ о измирењу доприноса за уређење грађевинског земљишта (варош.ЕП.pdf)
Пуномоћје за подношење захтева за пријаву радова (Пуномоћје.pdf)
Према подацима наведеним у изјави инвеститора извођење радова ће почети
27.05.2019. године и трајаће до 27.05.2022. 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
дипл.инж.грађ.
Зорица Поповић
Доставити:
1.подносиоцу захтева путем
пуномоћника
2.грађевинској инспекцији
3.архиви

