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Л е б а н е 

 
                      Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, 
стамбене и инспекцијске послове , одсека за спровођење обједињене процедуре , 
Општинске управе, општине Лебане, поступајући по пријави радова Оператора 
дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд  ,Београд  Улица 
Масарикова Број1-3, поднетог преко пуномоћника  Новице Цакића из насеља Бошњаце 
општина Лебане а лице које ће својим елекктронским сертификатом оверити захтев је 
Весне Илић из Лебана, 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) : 

 
П О Т В Р Д У 

 
                 Којом се потврђује да је Оператор дистрибутивног система "ЕПС 
Дистрибуција" д.о.о. Београд  ,Београд  Улица Масарикова Број1-3, поднетог преко 
пуномоћника  Новице Цакића из насеља Бошњаце општина Лебане а лице које це 
својим елекктронским сертификатом оверити захтев је Весне Илић из Лебана, извршио 
пријаву почетка  извођења  радова  на  изградњи  дистрибутивног електроенергетског 
вода за прикључење затвореног складишта—хладњаче на НН мрежу,на к.п.бр. 3950 
K.O. Бошњаце,  који вод се гради на постојећој мешовитој мрежи 0,4 КV i 10 kV,у 
постојећој регулацији,на постојећим АБ стубовима класификациони број објекта 
222410,категорија ,,Г,,. 
                Радови су одобрени решењем о одорењу, Одељења за урбанизам, имовинско-
правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, одсека  обједињене 
процедуре, општинске управе општине Лебане Број: ROP-LEB-26974-ISAW-1/2017 Инт. 
06 Број 351-118-P/2017 од  08.09.2017. год    потврда о правноснажности решења број  
 ROP-LEB-26974-GR-2/2017 Инт.06 Број 351-155-O/17 од 15.11.2017. год године . 
 
         У прилогу пријаве инвеститор је доставио. 

             - Доказ о уплати такси РАТ 
             - Накнаде за пријаву органа ОУ 
             - Уплата накнаде за ЦЕОП, 
             - Решење о  одобрењу 
             - Потврду о правноснажности решења 

                   - Пуномоћје  
                   - Овлашћење  
 
            Према наводима из захтева за пријаву радова датум планираног почетка 
радова је 25.11.2017 године датум планираног завршетка радова  је 25.12.2017 године  
                    Доставити: -Инвеститору; -Грађевинској инспекцији; -Архиви. 
                                                                                      
                                                                                         Шеф одсека обједињене процедуре                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                         Бранко Дојчиновић дипл.грађ. инж. 


