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ВРБАС
Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове Општинскe управe Врбас, на
основу члана 145. Закона о планирању и изградњи, (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009,
64/2010- Одлука УС РС ИУз број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Одлука УС РС број ИУз233/2009, 50/2013-Одлука УС РС број ИУз 295/2009, 98/2013-Одлука УС РС број ИУз-68/2013,
132/2014,УС РС број ИУз-58/2013-54/2013-11 и 145/2014. ),члана 27 и 28. став 1.Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре(„Сл.гласник РС“,број 22/15), члана 12. Одлуке о
општинској управи (''Сл.лист општине Врбас бр.3/2014.),Плана генералне регулације Савиног Села
(„Службени лист општине Врбас“, број 18/2008 ), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97. и 31/2001 и „Сл.гласник РС“број 30/2010), руководилац на основу
решења Начелника Општинске управе Врбас број 031-189/2014–IV/03 од 30.04.2014. године,
решавајући по захтеву Вујовић Мила и Милане из Савиног Села ,ул.Братства јединства бр.64 , у
предмету за изградњу зидане ограде , у Савином Селу , доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊE РАДОВА
Издаје се инвеститору ,Вујовић Милу и Милани из Савиног Села ,ул.Братства јединства
бр.64 решење о одобрењу за извођење радова за изградњу зидане ограде, укупне дужине зидане
ограде 8,00м ,висине 1.40м , спратности П+О, на катастарској парцели број 967 к.о. Савино Село
,површине 5а 86м2,у Савином Селу,у улици Братства јединства бр.64.
Саставни део овог решења је:
- Идејни пројекат – 1. архитектонски пројекат ,број пројекта ТД 11-02/15 од маја 2015.
године, који је израдио Пројектни биро „Атријум“ из Врбаса,ул.Миливоја Чобанског бр.72,
одговорни пројектант Ерцеговац Верона ,дипл. инж.грађ,број лиценце 300 3319 03 .
- Информација о локацији број :353-11/2015-IV/05 од 04.02.2015.године издата од стране
Одељења за урбанизам и комунално стамбене послове општинске управе Врбас.
Предрачунска вредност радова износи 75.210,00 динара
Вујовић Мило и Милана из Савиног Села ,ул.Братства јединства бр.64, као инвеститори
изградње зидане ограде ,на катастарској парцели број 967 к.о. Савино Село ,површине 5а 86м2,у
Савином Селу,у улици Братства јединства бр.64. нису у обавези плаћања доприноса за уређење
грађевинског земљишта .
Инвеститор је дужан да у року од 8 дана пре почетка изградње објекта, односно извођења радова
поднесе пријаву почетка грађења – извођења радова овом одељењу и грађевинској инспекцији.
Пријава садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова.
Инвеститори су дужни да пре почетка радова обезбеде: обележавање грађевинске
парцеле,регулационих,нивелационих и грађевинских линија,у складу са прописима којима је
уређено извођење геодетских радова:обележавање градилишта одређеном таблом, која садржи:
податке о објекту који се гради,инвеститору,одговорном пројектанту,број грађевинске
дозволе,извођачу радова,почетку грађења и року завршетка изградње.

У току извођења радова обавезује се инвеститор да предузме све заштитне и друге мере
ради заштите људи и објеката, а по завршетку радова све оштећене објекте, тротоаре и зелене
површине да врати у првобитно-односно исправно стање.
О извршењу овог решења стараће се надлежна инспекцијска служба Општинске управе
Општине Врбас.
Образложење
Вујовић Мило и Милана из Савиног Села ,ул.Братства јединства бр.64, поднели су захтев
под бројем 351-129/2015-IV/05 од 19.05.2015.године за издавање решења о одобрењу за извођење
за изградњу зидане ограде, укупне дужине зидане ограде 8,00м ,висине 1.40м , спратности П+О, на
катастарској парцели број 967 к.о. Савино Село ,површине 5а 86м2,у Савином Селу,у улици
Братства јединства бр.64.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова инвеститор је приложио
следећу документацију:
1.- Идејни пројекат – . 1. архитектонски пројекат ,број пројекта ТД 11-02/15 од маја 2015.
године, који је израдио Пројектни биро „Атријум“ из Врбаса,ул.Миливоја Чобанског бр.72,
одговорни пројектант Ерцеговац Верона ,дипл. инж.грађ,број лиценце 300 3319 03 .
2. Информација о локацији број :353-11/2015-IV/05 од 04.02.2015.године издата од стране
Одељења за урбанизам и комунално стамбене послове општинске управе Врбас.
3. Извод из листа непокретности број: 1722 од 08.05.2015. године, издат од стране РГЗ-СКН
Врбас.
4. Потвдру број: 358-1 од 05.03.2015.године издат од стране ЈП “Дирекција за изградњу“ из
Врбаса,ул.М.Тита бр.89.
5. Административна такса на ово решење наплаћена је у складу са одредбама Законом о
републичким административним таксама (''Сл.гласник РС'', бр.57/2014)
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова за
изградњу изградњу зидане ограде, укупне дужине зидане ограде 8,00м ,висине 1.40м , спратности
П+О, на катастарској парцели број 967 к.о. Савино Село ,површине 5а 86м2,у Савином Селу,у
улици Братства јединства бр.64.,поднео сву потребну документацију из члана 145. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. број 72/2009, 81/2009, 64/2010- Одлука УС РС
ИУз број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Одлука УС РС број ИУз-233/2009, 50/2013-Одлука УС
РС број ИУз 295/2009, 98/2013-Одлука УС РС број ИУз-68/2013, 132/2014,УС РС број ИУз-58/201354/2013-11 и 145/2014. ), донето је решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за архитектуру,
урбанизам и градитељство у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања решења. Жалба се
предаје овом органу непосредно писмено или усмено на записник или путем поште, а таксира са
420 динара републичке административне таксе уплаћене на рачун 840-742221843-57 позив на број
97 57-240.
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