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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 Савић Илија из Београда, градска општина Сурчин, ул. 

Саве Шумановића бр.2, ЈМБГ: 1603973793454, овом органу поднео пријаву за 
почетак извођења радова на изградњи стамбеног објекта пољопривредног 
домаћинства, габарита објекта 7м х 4м + надстрешница габарита 7м х 3м, бруто 
површине приземља 49м2, нето површине приземља 43,14м2, бруто површине 
поткровља 22,69м2, нето површине поткровља 18,63м2, укупне бруто површине 
објекта 71,69м2, укупне нето површине објекта 61,77м2, висине објекта 6,88м, 
спратности П+Пк, категорије А, класификациони број 111011, и септичке јаме, 
габарита 3м х 3м, на катастарској парцели број 1388/11 К.О. Тометино Поље. 

Пријава је евидентирана у ЦИС-у дана 12.07.2022. године и заведена је под 
бројем ROP-POZ-38519-WА-6/2022, а интерно је заведена у надлежном органу 
13.07.2022. године, под бројем 351-352/2022. 
 
 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.-61004-21-УГП од 09.03.2021. 
године, као и уредно пуномоћје. 
 

3. Инвеститор је овом органу доставио доказ о уплати доприноса за уређење 
грађевинског земљишта у износу од 8.351,00 динара. 



 
4. У пријави је наведено да се са извођењем радова почиње 22.07.2022. 

године, а завршава 07.08.2022. године. 
 
5. Извођач предметних радова је Самостална-грађевинско занатска радња 

„Грађевинар Даничић“ Константин Даничић ПР из Пожеге, ул. Болничка бр.25, 
матични број: 60627576, ПИБ: 105121500. 
 

6. Сходно члану 31. став 4. тачка 1) Правилника о спровођењу обједињене 
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), о поднетој 
пријави овај орган обавештава грађевинску инспекцију. 

 
                               РУКОВОДИЛАЦ,                                                                                    

                                                                           Нада Красић, д.п.п. 
 
 

 


