Република Србија
Oпштинa Мионица
Општинска управа
Одељење за општу управу
Служба за спровођење обједињене процедуре
Број: ROP-MIO-22032-WA-2/2016
Датум:21.09.2016.године
Мионица
Општинска управа Мионица, Одељење за општу управу, Служба за спровођење
обједињене процедуре, решавајући по поднетој пријави Десанке Јешић из Мионице, Топлички
пут бб, преко пуномоћника Мирослава Милића из Ваљева, НВО 24/1а, 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 ) и члана 32.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени
гласник РС'', бр. 113/2015 ) издаје
ПОТВРДУ
КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ да је инвеститор Десанка Јешић из Мионице, Топлички
пут бб, поднела пријаву почетка извођења радована реконструкцији дела стамбенопословног објекта – постојећег поткровља, стамбени део ( категорија објекта А,
класификациони број: 111 011 ), бруто површине 121,00m2 ( Pneto= 110,78m 2 ), на
кат.парц.бр. 267/4 К.О. Мионица Варош, по правноснажној грађевинској дозволи бр. ROPMIO-22032-ISAW-1/2016 од 07.09.2016. године.
Датум почетка извођења радова је 28.09.2016. године, а датум завршетка радова је
16.11.2016. године.
Обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта није вршен, јер је у питању
реконструкција постојећег објекта ( нема изградње новог објекта – нове површине, ни промене
намене објекта ).

Подносилац захтева је уз пријаву доставио: доказ о уплати Републичке
административне таксе у износу од 600,00 динара, доказ о плаћеној накнади за Централну
евиденцију у износу од 500,00 динара и доказ о уплати накнаде за рад органа Општинске
управе у износу од 400,00 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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