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-989-WA-2/2018
Заводни број: 351- 5/2018 -02
19.01.2018. године
Општинска управа општине Ражањ, Одељење за друштвене делатности, општу управу,
правне и заједничке послове, Одсек за урбанизам и изградњу поступајући по пријави почетка
извођења радова на уградњи унутрашњe гаснe инсталацијe у јавном објекту, згради Општине
Ражањ и Општинског суда у Алексинцу , поднетој од стране Општине Ражањ (MБ:07214740,
ПИБ:102688303) преко законског заступника Добрице Стојковић из Вароши, 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, 96/2016 и 120/2017 ) издаје
ПОТВРДУ
ПОТВРЂУЈЕ СЕ се инвеститору Општини Ражањ , Трг Светог Саве бр. 33 , Ражањ,
(МБ: 07214740, ПИБ:102688303) ПРИЈЕМ документације ПРИЈАВЕ ПОЧЕТКА
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА на уградњи унутрашње гасне инсталације у јавном објектупословној згради локалне управе Општине Ражањ и Општинског суда у Алексинцу
оделење Ражањ, спратности По+Пр+2 ,изграђене на катастарској парцели бр.2154/1 КО
Ражањ, (површине 685 м2) на Тргу Светог Саве бр.33 у Ражњу , одобрених Решењем о
одобрењу извођењу радова издатом од Одељења за друштвене делатности, општу управу ,
правне и заједничке послове општинске управе Општине Ражањ - Одсек за урбанизам и
изградњу бр.351-4/2018-02 од 17.01.2018 .године, број предмета у ЦЕОП-У : ROP-RAZ-989ISAW-1/2 .
Категорија постојећег објекта на коме се изводе радови В, класификациони број 122012
(пословне зграде локалне управе и државних тела).
Пријава је поднета дана 19.01.2018 године, преко ЦИС-а, број предмета: ROP-RAZ-989WA-2/2018, заводни број : 351-5/2018-02 од 19.01.2018 године.
Уз пријаву је приложена следећа документација :
-

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

-

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

У току поступка по пријави радова извршен је увид у издато Решење бр.351-4/2018-02
од 17.01.2018 .године, број предмета у ЦЕОП-У : ROP-RAZ-989-ISAW-1/2 и утврђено да је
пријава извршена на основу издатог решења о одобрењу извођења радова .
На основу члана 97.ст.8. Закона о планирању и изградњи и чл.4. Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (,,Службени
лист општине Ражањ,,бр. 1/15 , 4/15 и 10/16 ) не постоји обавеза плаћања доприноса за уређење
грађевинског земљишта за ове радове (објекте комуналне и друге инфраструктуре).
Почетак извођења радова је 22.01.2018. године а завршетак 01.02.2018. године .

Сходно члану 138а став2 Закона о планирању и изградњи, инвеститор може приступити
грађењу и на основу коначног решења о грађевинској дозволи и пријави радова из члана 148.
овог закона, на сопствени ризик и одговорност.
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, ... ,61/2017
- усклађени дин.износ и 113/2017).
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 .
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