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          Општинска управа општине Ражањ, Одељење за друштвене делатности, општу управу, 

правне  и заједничке  послове, Одсек за урбанизам, поступајући по поднетој пријави почетка 

извођења радова Општине Ражањ (MБ:07214740, ПИБ:102688303)  за извођење радова на 

санацији дела корита Средње реке ,кроз насеље Смиловац  , која је поднета преко  заступника 

Добрице Стојковић , на основу члана 8д став1 тачка3, 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 32 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (,,Службени гласник РС“бр.113/15) 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 

 

П О Т В Р Д У 

 

        ПОТВРЂУЈЕ СЕ се инвеститору Општини Ражањ , Трг Светог Саве бр. 33  , Ражањ, 

ПРИЈЕМ документације ПРИЈАВЕ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА   на санацији дела 

корита Средње реке ,кроз насеље Смиловац  који обухвата : локацију 1.-  санација дела 

речног корита и санација  дела пута ,у дужини од 65,00 м,  које се изводи на кат.парцелама 

бр.4498  и 5879 К.О.Смиловац (некатегорисани путеви) и 5860 К.О.Смиловац (река) и 

локацију 2. санација дела речног корита и санација  дела пута у дужини од 45,00 м,  које се 

изводи на кат.парцели бр. 5860 К.О.Смиловац (река) у насељу Смиловац,  одобрених 

Решењем о  одобрењу извођења радова  Одељења за друштвене делатности, општу управу , 

правне и заједничке  послове општинске управе Општине Ражањ - Одсек за урбанизам  бр.351-

320/2016-02 од  28.07.2016.године. Пријава је поднета дана 28.07.2016 године, преко ЦИС-а. 

Категорија објекта Г - класификациони број 215130 (грађевине на рекама и каналима, изграђене 

обале и путеви за тегљење уз обалу) 50 % и 211201 (остали путеви и улице -улице и путеви 

унутар градова и осталих насеља )50 %. 

            

            Уз пријаву је поднета следећа документација : 

 

- Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте комуналне и 

друге инфраструктуре у складу са чланом 97.ст.8. Закона о планирању и изградњи. 

- Доказ о плаћеној накнади  за ЦЕОП за пријаву радова у износу од 500,00 динара 

- Овлашћење за заступање  

 

У току поступка по пријави радова извршен је увид у издато Решење о одобрењу 

извођења радова  бр. 351-320/2016-02 од  28.07.2016.године , овог Одсека и утврђено да је 

пријава извршена на основу издатог решења за извођење радова. 

 

Почетак извођења радова је 01. 08.2016. године а завршетак  30.08.2016. године  . 
 

          Пре почетка извођења радова инвеститор је дужан да  видно обележи градилиште 

одговарајућом таблом са приказом података о објекту који се гради, одговорном пројектанту, 

издатом одобрењу за градњу, извођачу радова, почетку грађења и року завршетка изградње 

објекта. 

          Инвеститор  је ослобођен  плаћања Републичке административне таксе на основу чл. 18 

Закона о административним таксама (''Службени гласник РС'', бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 

61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14 и 45/15).  



         Инвеститор  је ослобођен  плаћања накнаде за рад органа управе на основу чл. 10. Одлуке о 

накнадама за рад општинске управе општине Ражањ (,,Службени лист Општине Ражањ ,, бр.3/11 

, 1/13 и 4/15). 

 

 

Доставити:  

 

- Подносиоцу пријаве,  

- архиви, 

- грађевинској инспекцији и 

- служби за објављивање на интернет страни.       

    

 

                 Обрадила:                                                                              НАЧЕЛНИК  

Снежана Милутиновић дипл.инж.арх.                                         ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ :                                                                                           

                                                                                                  Иванка  Дисић  дипл. правник                 


