РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам, имовинско-правне,
комунално-грађевинске, стамбене и
инспекцијске послове
Одсек обједињене процедуре
ROP-LEB-3138-WA-2/2017
06 Број 351-125-П/2017
20.09.2017 године.
Лебане
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске,
стамбене и инспекцијске послове , одсека за спровођење обједињене процедуре ,
Општинске управе, општине Лебане, поступајући по пријави радова Телеком Србија
а.д. Београд, Матични број правног лица 17162543, ПИБ 100002887, Град Београд
,Београд – Стари Град, улица Таковска број 2, захтев поднет дана 20.09.2017.године
преко пуномоћника Предрага Стојановића ЈМБГ 0906968450122, на основу члана 134. и
148. 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 31. и члана 32.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл.гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/16) :
ПОТВРДУ
Којом се потврђује да је Телеком Србија а.д. Београд, Матични број
правног лица 17162543, ПИБ 100002887, Град Београд ,Београд – Стари Град, улица
Таковска број 2, извршиo пријаву почетка извођења радова на изградњи оптичког
кабла ТКЦ Лесковац-Лебане деоница НЛ (Тогочевце) –Бошњаце на кат.парцели број
5019 К.О.Тогочевце, за полагање ПЕ цеви пречника 40 mm у које се уграђује
телекомуникациона инфраструктура–кабл у дужини од 901,00m, површина парцеле је 17
211,00 m2 објекат је категорије „Г“, класификациона ознака „222431 .
Радови су одобрени решењем којим се одобрава извођење радова по члану 145.
Закона о планирању и изградњи, Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналнограђевинске, стамбене и инспекцијске послове, одсека обједињене процедуре , општинске
управе општине Лебане Број: ROP-LEB-3138-ISAW-1/2017 Инт.06 Број 351-14-Р/17 од
21.02.2017. год и Потврде о правноснажности решења број ROP-LEB-3138-GR-3/2017
Инт.06 Број 351-126-O/17 од 20.09.2017. год
У прилогу пријаве инвеститор је доставио.
- Доказ о уплати накнаде за пријаву- ЦЕОП,
- Решење о грађевинској дозволи
- Потврду оправоснажења решења
- Пуномоћје
Према наводима из захтева за пријаву радова датум планираног почетка
радова је 29.09.2017 године датум планираног завршетка радова је 31.01.2018 године
Доставити:
-Инвеститору;
-Грађевинској инспекцији;
-Архиви.
Јединствени референт у НО
Марко Цветковић спец.струк.инж.грађ.

Шеф одсека обједињене процедуре
Бранко Дојчиновић дипл.грађ. инж.

