РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
Општинска управа Лебане
Одељење за урбанизам,
имовинско-правне, комунално-грађевинске
стамбене и инспекцијске послове
Одсек обједињене процедуре
Број: ROP-LEB-16341-ISAWHA-2/2017
Инт. 06 Број 351-67-P/2017
23.06.2017.године
Лебане
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и
инспекцијске послове , одсека обједињене процедуре , Општинске управе Лебане поступајући
по захтеву Основне школе Радоје Домановић Бошњаце, улица Иве Лоле Рибара број 30 ,коју
по приложеном пуномоћју заступа ЈП ,,Лебане'', лице које ће електронским потписом оверити
захтев је Милан Пешић радник ЈП „Лебане“ за издавање решења о којим се одобрава
извођење радова на инвестиционом одржавању зграде за основно образовање на к.п. 3471/1
К.О. Бошњаце, на основу члана 8ђ.,члана 2. тачка 36. и члана 145 Закона о планирању и
изградњи и члана 145 . Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),члана 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15
и 96/16) и члана 136. Закона о општем управном поступку („СЛ. Гласник РС“ број 18/2016),
доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА се инвеститору Основној школи Радоје Домановић Бошњаце, улица Иве
Лоле Рибара број 30, извођење радова на инвестиционом одржавању зграда за основно
образовање на к.п. 3471/1,обе у К.О. Бошњаце .
Предрачунска вредност радова је 1.037.750,00 динара.
Саставни део овог решења је технички опис и попис радова за извођење радова на
инвестиционом одржавању Основне школе „Радоје Домановић“ Бошњаце , израђен од стране
Весне Илић, дипл.инж.грађ. лиценца број 317 F675 07
Инвеститор је дужан да овом органу пријави почетак извођења радова кроз ЦИС,
најкасније осам дана пре почетка извођења радова. Уз пријаву радова доставља доказ о
плаћеној административној такси и накнаде за Централну евиденцију.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Основна школа Радоје Домановић Бошњаце, улица Иве Лоле Рибара број 30, поднела је
захтев дана 21.06.2017.године усаглашен захтев за издавање решења о одобрењу извођења
радова, преко пуномоћника Милан Пешић радник ЈП „Лебане“, којим се одобравају радови на
инвестиционом одржавању зграде основног образовања, на к.п. 3471/1 у К.О. Бошњаце,
општина Лебане .

-

Уз захтев је приложио:
технички опис и попис радова.
доказ о уплати накнаде за CEOP у износу од 2000,00 динара
пуномоћје за заступање- пуномоћје ознака 2 број 230-813/16 од 30.09.2016 године
пуномођје за заступање ознака 12 број 227/17 од 02.06.207 године

1

У поступку по поднетом захтеву ово Одељење је утврдило да је инвеститор приложио
потребну документацију прописану чланом 145.Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник
РС'' бр. 72/09,81/09-исправка, 24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13УС,132/14 и 145/14) и
чланом 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем(,,Сл.гласник РС'' број 113/15 и 96/16), за издавање решења којим се одобрава
извођење радова на инвестиционом одржавању зграде Основне школе Радоје Домановић
Бошњаце, изграђене на к.п. бр 3471/1, К.О. Бошњаце
На основу приложених доказа и утврђеног чињеничног стања одлучено је као у
диспозитиуву решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против овог решења дозвоњена је жалба Министарству грађевинарства,саобраћаја и
инфраструктуре-Јабланички управни округ у Лесковцу,у року од осам дана од дана
достављања.
Жалба се предаје преко овог Одељења,таксирана са 400,00 динара административне
таксе.
Решење доставити подносиоцу захтева,општинској грађевинској инспекцији и архиви.
Шеф одсека за урбанизам
Бранко Дојчиновић,дипл.инж.грађ.
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