Република Србија
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
Општинска управа Мало Црниће
ROP-MCR-12606-WA-2/2016
број: 351-120/16
30. август 2016. године
Мало Црниће
Општинска управа Мало Црниће, решавајући по захтеву Општине Мало Црниће из
Малог Црнића улица М. Тита број 80 на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(,,Службени гласник РС”,број 72/2009, 81/09 испр. 64/10 Одлука УС, 24/11 132/14 и 145/14),
и чланова 31 и 32, а у вези са чланом 30. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (,,Службени гласник РС“, број 113/2015), издаје
ПОТВРДУ
О ПРИЈАВИ РАДОВА
Општинска управа Мало Црниће потврђује да је Општина Мало Црниће из Малог
Црнића улица М. Тита број 80, МБ 07143451, ПИБ 101336863, дана 29. августа 2016.
године пријавила почетак радова на инвестиционом одржавњу објеката који се користе као
помоћна зграда и Дом културе у Врбници, изграђених на катастарској парцели број 282 КО
Врбница. Радови на објекту се изводе на основу Решења о одобрењу за извођење радова
број ROP-MCR-12606-ISAW-1/2016 издатог 13. јуна 2016. године.
Објекат је категорије Б, класификационог броја 122011.
Уговор о извођењу радова на инвестиционом одржавању објекта у Врбници општина
Мало Црниће закључен је између:
Наручиоца Општине Мало Црниће улица М. Тита број 80, коју заступа ЈП Дирекција
за изградњу општине Мало Црниће улица М.Тита број 82 матични број 17046462, пиб
101337036, коју заступа директор Зоран Несторовић, заводни број уговора 451-287 од дана
19. августа 2016. године.,
Извођача радова Предузећа за трговину и услуге у грађевинарству ,,ЈОВИЋГРАДЊА“ доо из Пожаревца улица Вардарска број 10/20, заводни број уговора 28-7/16-1
матични број 17585304, пиб 103565368 које заступа директор Јовић Драган.
Вредност уговора је 365.460,40 динара без ПДВ.
У пријави је за датум почетка извођења радова наведен 29. август 2016. године, а за
датум завршетка радова 18. новембар 2016. године..
Извођач радова решењем одредио је Јовић Драгана дипл.грађ.инж. лиценца број 411
6048 04 из Пожаревца за одговорног извођач радова.
Решењем ЈП Дирекцијe за изградњу општине Мало Црниће број 415-327 од дана
20. августа 2016. године за надзорног органа одређен је Зоран Младеновић дип.инж.грађ.
Уз захтев Општина Мало Црниће сходно наведеним одредбама Закона о планирању
и изградњи и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем доставила је сву потребну документацију.
Ослобођено таксе по члану 19. Закона о административним таксама и члана 10.
Одлуке o накнади за услуге које врши Општинска управа.
ШЕФ ОДСЕКА
дипл. прав. Снежана Милошевић

