РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове
Број: 351-164/15-IV-03
Дана: 15.06.2015. год.
Вршац, Трг победе бр. 1
Тел: 800-541
Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне послове,
решавајући по захтеву ЈП „ВАРОШ“ из Вршца, ул. Дворска бр.10а, за пријаву
радова на изградњи водовода у Вршцу, на основу члана 148. Закона о
планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12,
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14 И 145/14),
члана 30. и 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
("Сл.гласник РС", бр. 22/2015), издаје
ПОТВРДУ
ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је ЈП „ВАРОШ“ из Вршца, ул. Дворска бр.10а,
поднело пријаву радова за извођење радова на инвестиционом одржавању
дела улице Војвођанских бригада у Вршцу, на парцелама бр. 6210 и 9892 Ко
Вршац, у Вршцу ул. Војвођанских бригада, на основу Решења бр. 351-152/15-IV03 од 09.06.2015. год.
Инвеститор
је
сходно
чл.
148.
Закона
о
планирању
и
изградњи("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука
УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14) и чл. 30. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре ("Сл.гласник РС", бр. 22/2015) уз пријаву
поднео следећу документацију:
-Решење бр. 351-152/15-IV-03 од 09.06.2015. год. године.
-Датум почетка извођења радова је 13.06.2015. године.
Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве радова.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од
дана правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда
употребна дозвола.
Oва потврда се издаје на захтев ЈП „ВАРОШ“ из Вршца, ул. Дворска
бр.10а, а служиће као доказ да је инвеститор пријавио извођење радова на
инвестиционом одржавању дела улице Војвођанских бригада у Вршцу, на
парцелама бр. 6210 и 9892 Ко Вршац, у Вршцу ул. Војвођанских бригада, на
основу Решења бр. 351-152/15-IV-03 од 09.06.2015. год.
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Доставити:
1.подносиоцу пријаве
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