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Општинска управа – Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове, 

решавајући по захтеву инвеститора Општинскe управe општине Мали Зворник, који је 

поднешен преко овлашћеног пуномоћника Вере Митровић Дишић из Лознице, а на основу 

члана 148. Закона о планирању и изградњи ( '' Службени гласник РС '' , број 72/09, 81/09-

Исправка, 24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  48/13-УС, 132/14 и 145/14),  члана  31 и 32. 

Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем ( '' Сл. 

гласник   РС '', број  113/2015, 96/2016 и 120/2017 ) и члана 29. Закона о општем управном 

поступку ( " Службени гласник РС " 18/2016 ) издаје 
 

 

П О Т В Р Д У 

О ПРИЈАВИ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

   ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Општинској управи општине Мали Зворник ( ПИБ: 

102143310, матични број: 07170874 ), ул. Краља Петра I бр. 38, пријава почетка извођења 

радова на Санацији и адаптацији објеката производних хала у Малом Зворнику на 

катастарској парцели број 1124/1 К.О.Мали Зворник, категорија објекта В, класификационог 

броја 125102, укупно бруто изграђене површине 4718,50 м
2
. 

Инвеститор је извршио пријаву радова на основу потврде Одељења за привреду, 

урбанизам и инспекцијске послове општинске управе Мали Зворник ROP-MZV-22352-GR-

2/2018 заводни број 351-280/2018-03 од 07.08.2018.године, којом се потврђује да је Решење о 

одобрењу за извођење радова број ROP-MZV-22352- ISAW-1/2018, заводни број 351-

273/2018-03 постало правоснажно дана 07.08.2018.године.   

Уз пријаву радова инвеститор је доставио:  

- Пуномоћје  број 06-1582/1 од 08.08.2018.године којим Општинска управа општине 

Мали Зворник овлашћује Вере Митровић Дишић из Лознице да поднесе захтев у поступку 

обједињене процедуре  и предузме радње везане за пријаву радова  

- Инвеститор није у обавези измирења доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта на основу члана 97. Закона о планирању и изградњи и на основу члана 2. и 12. 

Одлуке  о  утврђивању    доприноса    за    уређивање  грађевинског   земљишта ( " Сл.лист 

општине Мали Зворник " број 02/15 ) 

-  Доказ о плаћеној накнади за Централну евиденцију у износу од 500,00 динара. 

Почетак извођења радова је 16.08.2018.године а завршетак радова је 

14.08.2020.године. 

На основу наведеног утврђено је да је инвеститор приложио сву потребну 

документацију из члана 148.Закона о планирању и изградњи ( '' Службени гласник РС '', број 

72/09, 81/09-Исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 48/13-УС, 132/14 и 145/14), и члана 

31.и 32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем         

( '' Сл. гласник   РС '', број  113/2015, 96/2016 и 120/2017 ) за издавање потврде о пријави 

почетка извођења радова и пријем приложене документације. 

На основу ове Потврде Инвеститор може почети санацију и адаптацију објекта. 

Доставити: Инвеститору, грађевинској инспекцији, архиви  

                                                                                                     Руководилац Одељења    

                                                                                                           Зоран Бркић, дипл.инг.грађ.

                          


