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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 Милетић Срђана из Мионице- Толић
бб, преко пуномоћника Бојане Николић ПР АСМ инжењеринг из Ваљева, Сремска бр. 6 ,
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 Милетић Срђан из МионицеТолић бб, поднео пријаву о почетку извођења радова на изградњи пољопривредне зграде –

живинарник за бројлере (категорија објекта ''Б'' класификациони број: 127112), бруто
површине Pbruto = 996.00m2, спратности приземље ( Pneto=945.39m2 ) висине h=4.86m на
кат.парц.бр. 768/9 К.О Толић (укупне површине P=3610 m2).
у свему према издатом решења којим је одобрено извођење радова бр. ROP-MIO-6695-CPI3/2017 од 20.06.2017. године.
Датум почетка извођења радова је 21.07.2017 године, а датум завршетка радова је 07.07.2022.
године.
Подносилац захтева је платио доприносе за уређење грађевинског земљишта у износу од
93 173.82 динара по обрачуну 418-9/2017.године од 15.06.2017.године.
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.
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