
Република Србија 

ОПШТИНА РАЖАЊ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за друштвене делатности,  

општу управу ,правне и заједничке послове 

Одсек за урбанизам и изградњу 

Број предмета: ROP-RAZ-26847-WA-2/2017 
Заводни број: 351- 400/2017 -02 

27.09.2017. године 

 

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

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

почетка извођења радова Општине Ражањ (MБ:07214740, ПИБ:102688303)  преко преко 

законског  заступника Добрице Стојковић, за извођење радова 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 32 Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Службени гласник 

РС“бр.113/15 и 96/2016 ) издаје 

 

П О Т В Р Д У 

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

, Ражањ, (МБ: 07214740, ПИБ:102688303) ПРИЈЕМ документације ПРИЈАВЕ 
ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА    на реконструкцији дела улице Властимира 
Јанковић (леви крак) од раскрснице са улицом Партизанском (куће Милутина Гагића), 
до раскрснице са улицом Маршала Тита, (Бели бунар)у насељу Мађере, укупне дужине  
500,50 м , изграђене на кат.парцелама  бр. 2036, 2024/2, 3494/6 све  К.О.Мађере , 
одобрених Решењем о одобрењу извођења радова издатом од Одељења за друштвене 
делатности, општу управу , правне и заједничке  послове општинске управе Општине Ражањ 
- Одсек за урбанизам и изградњу  бр.351-348/2017-02 од  05.09.2017.године, број предмета у  
ЦЕОП-У :ROP-RAZ- 26847-ISAW-1/2017. 

 
      Категорија  објекат Г ,класификациони број : 211201 - остали путеви и улице.    
      Пријава је поднета дана 27.09.2017 године, преко ЦИС-а, број предмета: ROP- 

ROP-RAZ-26847-WA-2/2017, заводни број : 351-400/2017-02 од 27.09.2017 године. 
   

      Уз пријаву је приложена следећа документација : 

             

- Пуномоћје за подношење захтева – Одлука о избору председника општине Ражањ, 

 

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

извођења радова  бр. 351-348/2017-02 од  05.09.2017.године, овог Одсека и утврђено да је 

пријава извршена на основу издатог решења за извођење радова. 

 

Почетак извођења радова је 02.10.2017. године а завршетак  15.11.2017. 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 

- регистратору.       

 

 

                 Обрадила:                                                                             НАЧЕЛНИК  

Снежана Милутиновић дипл.инж.арх.                                         ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ :                                                                                           

                     

                                                                                                    Иван  Ивановић  дипл. правник        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


