Република Србија

ОПШТИНА ПОЖЕГА
Oпштинска управа
Одељење за урбанизам,
грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Број предмета: ROP-POZ-19050-WA-5/2021
Заводни број: 03 бр. 351-117/2021
01.04.2021. године
Пожега
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),
ПОТВРЂУЈЕ

1. ДА ЈЕ инвеститор Наумовић Зоран из Београда, градска општина Савски
Венац, ул. Пивљанина Баја бр.43/а, ЈМБГ: 1203968710305, овом органу поднео
пријаву за почетак извођења радова на изградњи стамбеног објекта у функцији
пољопривредне производње за властите потребе, габарита објекта 6м х 8,55 +
4,15м х 7,95м + 1,75м х 6,15м + 2м х 1,75м, габарита отворене надстрешнице на
приземљу 2,55м х 8,55м + 4,15м х 7,95м + 1,75м х 6,15м + 2м х 1,75м, бруто
површине подрума 98,61м2, нето површине подрума 77,06м2, бруто површине
приземља 98,61м2, нето површине приземља 71,42м2, бруто површине поткровља
51,88м2, нето површине поткровља 50,24м2, нето површине помоћног дела објекта
77,06м2, нето површине стамбеног дела објекта 121,66м 2, укупне бруто површине
објекта 140,49м2, укупне нето површине објекта 120,27м2, висине објекта 9,28м(од
коте пода подрума), спратности По+П+Пк, на катастарској парцели број 1130/2 К.О.
Тометино Поље.
Пријава је евидентирана у ЦИС-у дана 31.03.2021. године и заведена је под
бројем ROP-POZ-19050-WА-5/2021, а интерно је заведена у надлежном органу
01.04.2021. године, под бројем 351-117/2021.
2. Подносилац захтева је доставио доказ о уплати републичке
административне таксе за захтев, потврду, накнаде за ЦЕОП, попуњен, потписан и
електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни
систем електричне енергије број 8М.1.0.0-Д-09.20.-270225-20-УГП од 01.10.2020.
године, као и уредно пуномоћје.

3. Инвеститор је овом органу доставио доказ о уплати доприноса за уређење
грађевинског земљишта у износу од 14.395,00 динара.
4. У пријави је наведено да се са извођењем радова почиње 15.04.2021.
године, а завршава 25.05.2021. године.
5. О поднетој пријави овај орган обавештава грађевинску инспекцију.
РУКОВОДИЛАЦ,
Нада Красић, д.п.п.

