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број: ROP-MCR-31274-CCF-4/2019
351-81/17-2
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Мало Црниће

Општинска управа Мало Црниће, решавајући по захтеву је Јовановић Милисава из 
Кобиља улица Пролетерска број 17, на основу члана 152. Закона о планирању и изградњи 
(,,Службени гласник РС”,број 72/2009, 81/09 испр. 64/10 Одлука УС, 24/11 132/14, 145/14, 
83/18 и 31/19), и чланова 33 и 34. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (,,Службени гласник РС“, број 113/15, 96/16 и 120/17), 
издаје:

П О Т В Р Д У
О   ПРИЈАВИ  ЗАВРШЕТКА ТЕМЕЉА

Темељи стамбеног објекта категорије А, класификационог броја 111011 на 
катстарској парцели број 66 К. О. Кобиље изграђени су у складу са пројектом на основу 
кога је издато решење о грађевинскох дозволи број: ROP-MCR-31274-CPI-2/2017 интерни 
број 351-81/17 издатог 22. новембра 2017. године.

О б р а з л о ж е њ е

Општинској управи Мало Црниће достављена је изјава о завршетку израде темеља 
извођача радова занатске радње Христивоја Јовановића из Кобиља за инвеститора 
Јовановић Милисава из Кобиља улица Пролетерска број 17, кога заступа Лазо 
Драгутиновић из Великог Градишта улица Вука Караџића број 17. 

Поред изјаве о завршетку темеља извођач радова доставио је и
-геодетски снимак израђених темеља на катастарској парцели број 66 КО Кобиље 

израђен у размери Р 1:250 од стране ГР ,,ASUSS“ Пожаревац дана маја 2019. године.
-решење о грађевинској дозволи број  ROP-MCR-31274-CPI-2/2017 интерни број 

351-81/17 издато 22. новембра 2017. године.
-доказ о уплаћеним таксама.
 По извршеној контроли од стране Општинске управе Мало Црниће утврђено је да 

не постоји одступање изграђених темеља у односу на пројекат на основу кога је издато 
решење о грађевинској дозволи број ROP-MCR-31274-CPI-2/2017 интерни број 351-81/17 
дана  22.  новембра  2017. године, па је издата потврда као у изреци. 

Напомена: Извођач радова је у обавези да органу који је издао грађевинску дозволу, 
потврду о пријави почетка извођења радова и потврду о пријави завршетка темеља поднесе 
и изјаву о завршетку објекта у конструктивном смилу члана 152. Закона о планирању и 
изградњи (,,Службени гласник РС”,број 72/2009, 81/09 испр. 64/10 Одлука УС, 24/11 
132/14 и 145/14),

Доставити:
Јовановић Милисаву
грађевинском инспектору
архиви

      Шеф одсека
                                                                                     дипл. прав. Снежана Милошевић
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