
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                              
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
Општинска управа 
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, 
комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове 
Одсек обједињене процедуре  

ROP-LEB-39628-WA-1/2017 

06 Број 351-177-П/2017 
22.12.2017 године. 
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 Петарa 
Кисићa ЈМБГ 1007951174139 из Београда место Добановци Улица Анђелка 
Чобановића Број 10, поднетог дана 06.12.2017 .године преко пуномоћника Јагода 
Паповић ЈМБГ 2403960746613 Лебане Пролетерска бб, 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 Петар Кисић из Београда место Добановци 
Улица Анђелка Чобановића Број 10, извршио пријаву почетка  извођења  радова  
на  изградњи  гараже за смештај возила на к.п.бр. 159/4 КО Лугаре ,спратност објекта 
П+0,габарита 20,05м х 20,15м,бруто површине у основи 404,00 м2 , кота венца објекта 
4,67м , кота слемена 6,47м, класификациони број објекта 127141 ,категорија објекта ,,А''   

                Радови су одобрени решењем о грађевинској дозволи Одељења за 
урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске 
послове, одсека  обједињене процедуре, општинске управе општине Лебане 
Број: ROP-LEB-37988-ISAW-1/2017 Инт. 06 Број 351-164-P/2017 од 12.12.2017. 
године, потврда о правноснажности решења број ROP-LEB-37988-GR-2/2017 
Инт.06 Број 351-172-O/17 од 21.12.2017.године. 
 
         У прилогу пријаве инвеститор је доставио. 

             - Доказ о уплати такси РАТ у износу од 300,00 динара 
             - Накнаде за пријаву органа ОУ у износу од 400,00 
             - Уплата накнаде за ЦЕОП у износу од 500,00 динара 
             - Решење о одобрењу   
             - Потврду о правноснажности решења 

                   - Пуномоћје  
 
                   Према наводима из захтева за пријаву радова датум планираног почетка 
радова је 30.12.2017 године датум планираног завршетка радова  је 30.01.2018 године 
. 
                    Доставити: -Инвеститору; -Грађевинској инспекцији; -Архиви. 
                                                                                      
                                                                                         Шеф одсека обједињене процедуре                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                         Бранко Дојчиновић дипл.грађ. инж. 


