
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                              
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
Општинска управа 
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, 
комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове 
ROP-LEB-26304-WА-1/2016 
Инт. 06 Број 351-60-e/2016 
07.10.2016 године, 
Л е б а н е 

 
                      Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове, Општинске управе, општине Лебане, поступајући по пријави радова 
„SAFETI GLOVES“ DOO Лебане  ПИБ 108519245 метични број 21015229 , кога заступа Савић 
Јасмина из Лесковца  ул. Бранка Радичевића бр. 22/А, преко пуномоћника „Станковић 
Инжењеринг „ ДОО Лесковац Матични број 20218053 ПИБ 104707916,  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 члана 162. Закона о општем управном поступку („Сл. Лист 
СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. Гласник РС“ бр. 30/10) издаје: 

 
 

ПОТВРДУ 
 

                     Којом се потврђује да је „SAFETI GLOVES“ DOO Лебане  ПИБ 108519245 метични 
број 21015229 , кога заступа Савић Јасмина из Лесковца  ул. Бранка Радичевића бр. 22/А, 
преко пуномоћника „Станковић Инжењеринг „ ДОО Лесковац Матични број 20218053 ПИБ 
104707916, извршио пријаву почетка извођења радова на објекту индустријске 

зграде-радионице за шивење ХТЗ опреме – шивење заштитних рукавица од коже на  

к.п. бр. 3652/1  у К.О. Лебане. 
                     Радови су одобрени решењем о грађевинској дозволи, Одељења за урбанизам, 
имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове  ROP-LEB-

24335-CPI-1/2016, Инт. 06 Број 351-54-е/2016 од 28.09.2016 године. 
 
                  У прилогу пријаве инвеститор је доставио. 

  - Доказ о уплати административне таксе за пријаву радова, 
                              - Доказ о уплати накнаде за пријаву- ЦЕОП, 
                              - Доказ о уплати накнаде за пријаву-општина, 

                     - Потврда о изузимања из обавеза плаћања грађевинског земљишта ,  
                                     - Решење о грађевинској дозволи    
                                     - Пуномоћје                       
                                         
                  Са радовима ће почети 14.10.2016 године, 
                               рок завршетка је 21.12.2018 године. 
 

Доставити: 
             -Инвеститору; 
             -Грађевинској инспекцији; 
             -Архиви. 

 
Јединствени референт у НО                                                                 Руководилац одељења        
Марко Цветковић грађ.инж.                                                                         Бранко Дојчиновић дип.инж.грађ. 


