Република Србија
Oпштинa Мионица
Општинска управа
Одељење просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство
Број: ROP-MIO-27749-WA-3/2018
Датум: 08.01.2018.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 Општине Мионица из Мионице, Ул.
Војводе Мишића бр. 30, преко пуномоћника Слободана Ковачевић из Мионице, Марића сокак
бб, 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 Општинa Мионица из Мионице, ул.
Војводе Мишића бр. 30, матични број 07188781, ПИБ 101391896, поднео пријаву за изградњу
линијског инфраструктурног објекта – моста преко Сувоборске реке, у дужини L=10.00m,(
ширина коловоза на мосту 5.00m са пешачким стазама 2х1.00m), саобраћајни навоз на мосту у
дужини L=100,00m - део локалног пута Козомор –Планиница и регулација корита Сувоборске
реке у зони моста L=40,00m ( категорија објекта Г, класификациони број: 214101) на кат парц
бр. 705,707,708, 738,739,741/1,749,2263 све у К.О Планиница, према издатој грађевинској дозволи
овог органа бр. ROP-MIO-27749-CPI-2/2017 од 09.11.2017. године.
Датум почетка извођења радова је 11.01.2018. године, а датум завршетка радова је
28.12.2018. године.
Подносилац захтева није имао обавезу плаћања доприноса о уређењу грађевинског
земљишта с обзиром да је инфраструктурни објекат у питању.
Подносилац захтева је ослобођен плаћања такси у складу са чл.18. Закона о републичким
административним таксама ( ''Службеном гласнику РС", бр 43/2003, 51/2003, 61/2005... и 45/2015)
и чланом 11. Одлуке о накнадама за рад општинске управе (''Службени гласник СО Мионица''
бр.7/2015), а доставио је доказ о плаћеној накнади за Централну евиденцију у износу од 500,00
динара 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.
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