Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-7672-WA-1/2019
Дана: 29.03.2019. године
Куршумлија
На основу члана 148. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр.,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука РС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018) и чл. 32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/2016 и 120/2017), поступајући по пријави
радова коју је поднео инвеститор Зоран Матић из Куршумлије, Тмава, преко пуномоћника Срђана
Милићевића из Куршумлије, Ул. Стевана Првовенчаног 16, Одељење за привреду и локални
економски развој Општинске управе Куршумлија издаје инвеститору

ПОТВРДУ
О ПРИЈАВИ РАДОВА
на изградњи стамбеног објекта за викенд становање спратности П, бруто површине под објектом
151,15 m2, бруто развијене грађевинске површине 151,15 m2 и укупне нето површине 129,67 m2,
категорије објекта А и класификационог броја 111011, на кат. парцели бр. 1927 КО Тмава, према
правоснажном решењу о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-5169-CPIH-2/2019 од 19.03.2019.
године.
Датум почетка извођења радова је 01.04.2019. године, а датум завршетка радова је 02.05.2019.
године.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћен је у износу од 7.372,00 динара.
Републичка административна такса наплаћена је у износу од 310,00динара и 910,00 динара по
тарифном броју 1. и 164. Закона о републичким административним таксама (”Службени гласник
РС”, бр.43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005- др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/11, 70/11усклађ.дин.изн,
55/2012,
93/2012,47/2013-усклађ.дин.изн.,65/2013-др.закон,57/2014усклађ.дин.изн.,45/2015усклађ.дин.изн.,
83/2015,112/2015,
50/2016-усклађ.дин.изн.,
61/2017усклађ.дин.изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018-усклађ.дин.изн. и 95/2018), општинска накнада за
услуге у износу од 500,00 динара према тарифном броју 6. тачка 8. Одлуке о општинским
административним таксама и накнадама за услуге које врши општинска управа („Сл. лист општине
Куршумлија“, бр. 20/2013, 11/2015 и 35/2016), као и накнада за ЦЕОП у износу од 500,00 динара у
складу са чл. 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за
привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, и 32/2016).

-

Потврду доставити:
инвеститору,
РГЗ-Служби за катастар непокретности Куршумлија,
грађевинској инспекцији.

Обрадила,
Самостални саветник за грађевинарство
Емилија Чолаковић, дипл.инж.арх.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Снежана Радовић, дипл.економиста

