Република Србија
ОПШТИНА РАЖАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности,
општу управу ,правне и заједничке послове
Одсек за урбанизам
бр.351- 47/2015 -02
22.12.2015. године
Општинска управа општине Ражањ, Одељење за друштвене делатности, општу управу,
правне и заједничке послове, Одсек за урбанизам, поступајући по поднетој пријави радова
,,Југоросгаз,, а.д.Београд на извођењу радова на изградњи кућног гасног прикључка на
дистрибутивну гасну мрежу за стамбени објекат Стојковић Љиљане у Ражњу ,у ул.Варничка
бр.1,, на основу члана 8д став1 тачка 3, члана 148. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14), члана 30 и 31 Правилника о спровођењу обједињене процедуре (,,Службени гласник
РС“бр.22/15 и 89/15) и члана 162. Закона о општем управном поступку ( ,, Сл. лист СРЈ,, бр. 33
/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“ бр. 30/10 ) издаје
ПОТВРДУ
Потврђује се инвеститору ,,Југоросгаз,,-у Предузећу за изградњу гасоводних система,
транспорт и промет природног гаса а.д. Београд, (ПИБ: 100044239,МБ: 17155903) ул.Змај
Јовина 8-10, Београд, ПРИЈЕМ документације ПРИЈАВЕ РАДОВА на извођењу радова
на изградњи кућног гасног прикључка на изграђену дистрибутивну гасну мрежу Ражња за
потребе прикључења стамбеног објекта Стојковић Љиљане у Ражњу , у ул.Варничка бр.1,
изграђеног на кат.парцели бр.2148 К.О.Ражањ, одобрених решењем о извођењу радова Одељења
за друштвене делатности, општу управу , правне и заједничке послове општинске управе
Општине Ражањ - Одсек за урбанизам бр.351-47/2015-02 од 11.12.2015.године
Траса гасног прикључка води се од постојећег прикључка на катастарској парцели 2147
К.О.Ражањ, преко парцела бр.2148 и 2147 К.О.Ражањ .
Почетак извођења радова је 22.12. 2015. године а завршетак до 23.12.2015.године.
Уз пријаву је поднета следећа документација :
-

-

Решење о одобрењу за извођење радова бр.351-47/2015-02 од 11.12.2015.године.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта се не обрачунава , сходно члану 97 . став
8. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 43/13 50/13, 132/14 и 145/14 )
Доказ о плаћеној административној такси на основу Т.бр.1. Закона о административним
таксама (“Сл.гласник РС”, бр.43/2003 ...45/2015) у износу од 300,00 дин.

Накнада за рад органа управе по тарифном броју 6.1 Одлуке о накнадама за рад општинске
управе општине Ражањ (,,Службени лист Општине Ражањ ,, бр.3/11 и 1/2013) у износу од 250,00
динара наплаћена је.
Доставити: инвеститору, архиви, грађевинској инспекцији и служби за објављивање на интернет
страни

Обрадила:
Снежана Милутиновић дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ :
Иванка Дисић дипл. правник

