Република Србија
Oпштинa Мионица
Општинска управа
Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство

Број: ROP-MIO-15293-WA-5/2017
Датум: 14.07.2017.године
Мионица
Општинска управа Мионица, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство,
решавајући по поднетој пријави електронским путем кроз Централни информациони систем ( у даљем
тексту: ЦИС ) од стране ЈП "Пошта Србије" Београд – Палилула, Таковска бр.10 , а на основу
члана 148. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009 исп, 24/2011,
121/2012, 98/2013, 132/2014 и 145/2014 ) и члана 161. Закона о општем управном поступку ( ''Службени
лист СРЈ'' бр. 33/97, 31/01 и ''Службени гласник РС', бр. 30/2010 ), Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ( ''Службени гласник РС'', бр. 113/2015 ) , издаје
ПОТВРДУ
КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ да је инвеститор ЈП "Пошта Србије" Београд – Палилула,
Таковска бр.10, поднеo пријаву о почетку извођења радова на инвестиционом одржавању:пословног објеката-зграде телекомуникација и информисања-Пошта ( категорије В
класификациони знак 124151) изграђеног на кат.парц.бр. 157/2 1 К.О Варош Мионица у свему према
издатом решења којим је одобрено извођење радова бр. ROP-MIO-15293-ISAWHA-3/2017 од 26 .
06.2017. године.
Датум почетка извођења радова је 21.07.2017 године, а датум завршетка радова је 10.08.2017.
године.
За инвестиционо одржавање не обрачунава се допринос за уређивање грађевинског земљишта, а
у складу са чланом 97. став 8. важећег Закона о планирању и изградњи и чланом 11. Одлуке о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ( ''Службени гласник СО Мионица'', бр.
4/2015 ), исти се не обрачунава за објекте јавне намене у јавној својини, објекте комуналне и друге
инфраструктуре.
Подносилац захтева је уз пријаву доставио: доказ о плаћеној накнади за Централну евиденцију у
износу од 500,00 динара, доказ о уплати РАТ у иносу од 600 динара, накнаду за рад органа Општинске
управе у износу од 400 динара, као и пуномоћје.
Поступајући по пријави овај орган је извршио проверу испуњености формалних услова за
поступање по пријави и утврдио да су формални услови из члана 32. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ( ''Службени гласник РС'', бр. 113/2015 ) испуњени.
Пријава је уредно поднета, примљена и решена како би извођач радова могао почети са радовима.
Потврду доставити: пуномоћнику инвеститора и грађевинском инспектору.
Обрадила:
Јасминка Милић инж.грађ
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Горан Рангелов

