Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Oпштинска управа
Одељење за урбанизам,
грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Број предмета: ROP-POZ-40428-WA-4/2018
Заводни број: 03 бр. 351-468/2018
04. 07. 2018.године
Пожега
Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 32.
Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. гл.РС“,
број 113/2015, 96/2016 и 120/2017),

ПОТВРЂУЈЕ
1. ДА JE Мићa Стевановић из Пожеге, улица Бана Милутина број 76, овом
органу поднеo пријаву за почетак извођења радова на изградњи пословно-стамбеног
објекта, спратности Су+Пр, на кат. парц. број 984/3 КО Пожега, а у складу са
Решењем ROP-POZ-40428-CPI-3/2018, заводни 03 број 351-395/2018 од 09. 05. 2018.
године.
Пријава је евидентирана у ЦИС-у дана 03. 07. 2018. године, а интерно је
заведена у нашем органу 03. 07. 2018. године.
Пријава је поднета преко пуномоћника Константина Даничића из Пожеге.
2. Инвеститор је овом органу доставио потврду да је уплатио допринос за
уређење грађевинског земљишта. Потврда је издата од стране ЈП „Развојна
Агенција“, Пожега број 07-10/2018 од 23. 05. 2018. године.
Подносилац захтева је уплатио републичку административну таксу за пријаву
у износу од 310,00 динара и накнаду за ЦЕОП у износу од 500,00 динара.
Уз пријаву почетка радова достављено је и решење овог органа 03 број 50408/18 од 18. 06. 2018. године да није потребна израда Студије о процени утицаја
објекта на животну средину.
3. Инвеститор је доставио и Уговор закључен
Електродистрибуцијом за прикључење објекта на електро систем.

са

надлежном

4. Подносилац је У ОБАВЕЗИ да за потврду овог органа о пријави радова,
уплати републичку административну таксу, која за објекат категорије Б износи
4.500,00 динара и доказ о уплати достави овом органу.
5. У пријави је наведено да се са извођењем радова почиње 13. 07. 2018.
године, а завршава 31. 10. 2018. године.
6. О поднетој пријави овај орган обавештава грађевинску инспекцију.
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Р. Анђелић

ПО НАЧЕЛНИК-а,
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