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Одељење за урбанизам, имовинско-правне, 
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Л е б а н е 

 
                      Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене  и 
инспекцијске послове, Општинске управе, одсек обједињене процедуре,  општине Лебане, 
поступајући по изјави о завршетку израде темеља извођача радова Зоран Анђелковић  из 
Лебана,  улица Војводе Путника број 23 преко пуномоћника Миодрага Станковића, на 
основу члана 152. Закона о планирању и изградњи ( „Сл .гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исп, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 34. и члана 35. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл.гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/16) и члана 161. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. Лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. Гласник РС“ бр. 30/10) издаје: 

 
  П О Т В Р Д У  

 
                      
                     Потврђује се пријем изјаве извођача радова Зорана Анђелковића из Лебане 
улица Војводе Путника  број 23 о завршетку израде темења на нестамбеном објекту-
магацински простор, категорија објекта „А“ класификациона ознака 127141, спратности 
Су+П на к.п. бр. 70/1 КО Лебане у улици Војводе Мишића у  Лебану, на к.п. бр. 70/1 у К.О. 
Лебане . 
                      Радови су одобрени решењем о грађевинској дозволи Одељења за урбанизам, 
имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, одсека 
обједињене процедуре     ROP-LEB-12213-CPIH-2/2016 Инт.број  06 Број 351-41-e/2016 
од  01.07.2016.године . 
              У прилогу изјаве извођач радова је доставио: 

              - геодетски снимак изграђених темеља  
                      -доказ о уплати таксе за ЦЕОП 

              - пуномоћје  
              - катастарско топографски план  
              - решење о грађевинској дозволи 
              - потврду правноснажности решења о грађевинској дозволи 
              - доказ о уплати ребубличке таксе  
              - доказ о уплати општинске нaкнаде за потврду изјаве. 
              - изјаву о завршетка израде темеља  
 

                   Темељи су усаглашени са издатим решењем о грађевинској дозволи, број решења 
ROP-LEB-12213-CPIH-2/2016 Инт.број  06 Број 351-41-e/2016 од  01.07.2016.године . 

 
 Доставити: 

             -Инвеститору; 
             -Грађевинској инспекцији; 
             -Архиви. 
 

Јединствени референт у НО                                                         Шеф одсека обједињене процедуре  
 Марко Цветковић спец.струк.инж.грађ.                                      Бранко Дојчиновић дипл.грађ. инж. 
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