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П о ж е г а 
 

Општинска управа Пожегa, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 31. став 
1. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник РС“, број 68/2019), 

 
П О Т В Р Ђ У Ј Е 

 
1. ДА ЈЕ инвеститор Василић Милан из Чајетине, ул. Јованке Јефтановић 

бр.79, ЈМБГ: 1707965793011, овом органу поднео пријаву за почетак извођења 
радова на изградњи стамбеног објекта, бруто површине објекта 482,49м2, нето 
површине објекта 422,88м2, висине објекта 9,70м, спратности Су+П+2, категорије Б, 
класификациони број 112112, на катастарској парцели број 563/2 К.О. Рупељево. 

Пријава је евидентирана у ЦИС-у дана 02.06.2021. године и заведена је под 
бројем ROP-POZ-2088-WА-8/2021, а интерно је заведена у надлежном органу 
02.06.2021. године, под бројем 351-231/2021. 
 
 2. Подносилац захтева је доставио доказ о уплати републичке 
административне таксе за захтев, потврду, накнаде за ЦЕОП, уверење Републичког 
геодетског завода, Служба за катастар непокретности Број: 952-3/2020-417 од 
01.06.2021. године, којим се потврђује да је матична катастарска парцела број 563. 
К.О. Рупељево подељена на катастарске парцеле број 563/1 и 563/2 К.О. Рупељево 
те да се предметни објекат налази евидентиран на катастарској парцели број 563/2 
К.О. Рупељево, рачун број 05/2020 за испоручену електричну енергију на име 
инвеститора, потврду Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, 
Огранак ЕПС Снабдевање, Дирекција за подршку гарантованом снабдевању, 
Центар за подршку гарантованом снабдевању Краљево, Сектор за подршку 
гарантованом снабдевању Ужице, Служба за подршку гарантованом снабдевању 
Пожега Број: 1805061207-Е0920-362980/1-2020 од 07.08.2020. године, којом се 
потврђује да се инвеститор води као купац електричне енергије у ЕПС Београд, 



Огранак ЕПС Снабдевање, Пожега, број бројила 30059619 ЕД број 2730781732,  као 
и уредно пуномоћје. 
 

3. Инвеститор је овом органу доставио доказ о уплати доприноса за уређење 
грађевинског земљишта у износу од 50.613,00 динара. 
 

4. У пријави је наведено да се са извођењем радова почиње 11.06.2021. 
године, а завршава 21.06.2021. године. 
 

5. О поднетој пријави овај орган обавештава грађевинску инспекцију. 
 

                              РУКОВОДИЛАЦ,                                                                                    
                                                                           Нада Красић, д.п.п. 

 


