Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове
Одсек за урбанизам и еколошке послове
Број:
ROP-VBN-10731-WA-2/2016
Датум: 14.06.2016.год.
ВРЊАЧКА БАЊА
Крушевачка 17, тел: 036/601-220
М.З.
Општинска управа, Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове,
Одсек за урбанизам и еколошке послове Општинске управе Општине Врњачка Бања,
поступајући по пријави о почетку извођења грађевинских радова на полагању ПЕ цеви
и монтажи оптичког кабла на релацији НР14 (Краљево/3 – Крушевац (I)) – мИПАНови
Врњци 3 и 4, на к.п.бр. 4026, 4027, 4029, 4030, 4031 и 2736 све К.О. Врњачка Бања,
инвеститора ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д, поднетој преко Саше Јеротијевића из Краљева у
својству овлашћеног лица, на основу чл. 148. Закона о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), чл.32. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'' бр.
113/2015) и чл. 161. Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' бр.33/97,
31/01 и "Сл.гласник РС" бр.30/10), доноси:
ПОТВРДУ
о пријави почетка извођења грађевинских радова
Инвеститору ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д. (Мат.бр. 17162543, ПИБ 100002887,
адреса: Краљево, Трг Јована Сарића бр.8), потврђује се пријава радова на полагању
ПЕ цеви и монтажи оптичког кабла на релацији НР14 (Краљево/3 – Крушевац (I))
– мИПАНови Врњци 3 и 4 (класификациони број 222431, Категорија G), на к.п.бр.
4026, 4027, 4029, 4030, 4031 и 2736 све К.О. Врњачка Бања, у складу са Решењем бр.
ROP-VBN-10731-ISAW-1/2016 од 1.06.2016.г, правноснажним дана 9.06.2016.г.
Датум почетка извођења радова је 13.06.2016.г, а датум планираног
завршетка радова је 18.07.2016. године. Рок за завршетак грађења почиње да тече
од дана подношења пријаве.
 Пре почетка грађења, инвеститор обезбеђује: обележавање грађевинске
парцеле, регулационих, нивелационих и грађевинских линија, у складу са
прописима којима је уређено извођење геодетских радова; обележавање
градилишта одговарајућом таблом, која садржи: податке о објекту који се гради,
инвеститору, одговорном пројектанту, број грађевинске дозволе, извођачу радова,
почетку грађења и року завршетка изградње.
 Објекат се може користити по претходно прибављеној употребној дозволи.
Инвеститор, по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених
грађевинском дозволом и пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта
за који се може издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и
изградњи, обезбеђује технички преглед објекта и подноси захтев за издавање
употребне дозволе, у складу са чл.158. Закона.
Уз пријаву почетка извођења грађевинских радова, у прописаној форми, потписана
квалификованим електронским потписом, достављена је следећа документација:
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доказ о плаћеној административној такси за подношење пријаве, накнади за
издавање потврде и накнади за Централну евиденцију.

Како пријава почетка извођења радова садржи документацију и податке прописане
чланом 148. Закона о планирању и изградњи, односно чл.31. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем, надлежни орган је потврдио
пријем документације.
»
»
»

Доставља се:
инвеститору, ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д.
Грађевинској инспекцији,
архиви.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Славиша Пауновић
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