Република Србија
Oпштинa Мионица
Општинска управа
Одељење просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство
Број: ROP-MIO-28859-WA-3/2017
Датум:21.03.2017.године
Мионица
Општинска управа Мионица, Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство, решавајући по поднетој пријави Предузећа '' АГРАНЕЛА '' д.о.о.Ваљево ,
ул. Мирка Обрадовића бб, а преко пуномоћника Зорана Андрића из Ваљева, Душанова 97/1, 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- Предузеће '' АГРАНЕЛА ''
д.о.о.Ваљево , из Ваљева, ул. Мирка Обрадовића бб, матични број 17611313 ПИБ 103522885
поднео пријаву о почетку грађења за изградњу: -доградњу постојећег пословно производног
објекта (категорија објекта ''V'' класификациони број: 125102), габарита 16.00х13.45m,
спратности приземље( Pneto=206.04m2 ) висине h=5.78m и
-котларнице (категорија објекта''Б'' класификациони број: 127420) габарита 7.70 х 6.70m,
спратности приземље ( Pneto=42.00m2), висине h=7.02m на кат.парц.бр. 451/2 К.О Шушеока
(укупне површине P=23605m2), по правноснажној грађевинској дозволи овог органа бр. ROPMIO-28859-CPI-2/2017 од 16.03.2017. године.
Датум почетка извођења радова је 29.03.2017. године, а датум завршетка радова је
28.03.2018. године.
Подносилац захтева платио накнаду за грађевинско уређење у износу од
114430,21динара по обрачуну бр. 418-1/2017 од 15.03.2017 године.
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.
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: Инвеститору и грађевинском инспектору.
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