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Одељење за  урбанизам,  имовинско-правне,  комуналне  и  грађевинске  послове
Општинске  управе  Владичин  Хан,  решавајући  по  захтеву  Основне  школе „Бранко
Радичевић“ из Владичиног Хана,  поднетог преко пуномоћника  Ристић Снежане из
џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на
инвестиционом  одржавању фискултурне  сале,  на  основу члана  8ђ  и   145.  Закона  о
планирању и изградњи ( „Службени  гласник РС“, број 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010
– одлука  УС, 24/2011,121/2012,42/013-  одлука УС, 50/013 одлука УС, 98/013 одлука
УС,132/2014 и 145/2014),  члана 29.  Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре  електронским путем (  „Службени гласник  РС“,  број 113/15  и  96/2016)  и
члана 192. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», број 33/97 и
31/01 и «Службени  гласник РС», број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ОДОБРАВА СЕ инвеститору  Републици Србији, за потребе  Основне школе
„Бранко Радичевић“ из Владичиног Хана, МБ xxxxxxxxx, ПИБ  xxxxxxxxxx, извођење
радова на инвестиционом одржавању фискултурне сале изграђенe на кп.бр. 1283/1 КО
Владичин Хан . Објекат је категорије  “В”, класификационог броја 126321. 

II  Предрачунска вредност радова износи 3.926.478,90 динара (без ПДВ-а).  

III Саставни део  овог решења је технички опис и попис радова за извођење
радова  на  инвестиционом  одржавању  урађен  од  стране   дипл.  инж.  грађ.  Снежане
Ристић (број лиценце 317 5241 03).

 IV ОБАВЕЗУЈЕ СЕ инвеститор да поднесе захтев за пријаву радова најкасније
8 дана пре почетка извођења радова. У пријави  инвеститор наводи датум почетка и рок
завршетка грађења, односно извођења радова. Рок за звршетак грађења тече од дана
подношења пријаве.

                                            О б р а з л о ж е њ е 

  Основна школа „Бранко Радичевић“ из Владичиног Хана,  преко пуномоћника
Ристић  Снежане  из   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, поднела је  Одељењу за
урбанизам,  имовинско-правне,  комуналне  и  грађевинске  послове  Општинске  управе
Владичин  Хану,  захтев  електронским  путем,  преко  Централног  информационог
система  (ЦИС), за  издавање  решења  којим  се  одобрава  извођење  радова  на
инвестиционом одржавању фискултурне сале изграђене на кп.бр. 1283/1 КО Владичин
Хан; категорија објекта “В”, класификационог броја 126321. Захтев је , дана 30.03.2017.
године, код овог органа заведен под бројем IV Број: 351-65/17-03, ЦИС број ROP-HAN-
8059-ISAW-1/2017.



Уз захтев је приложена следећа  документација:
-  овлашћење потписано квалификованим електронским потписом, 
-  технички  опис  и  попис  радова  за  извођење  радова  на  инвестиционом

одржавању урађен од стране  дипл. инж. грађ. Снежане Ристић (број лиценце 317 5241
03), и

- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
Надлежни  орган  је,  у  поступку,  службеним  путем,  прибавио  препис  листа

непокретности  Републичког  геодетског  завода,  Службе  за  катастар  непокретности
Владичин Хан,  број  181 КО Владичин  Хан,  под бројем 952-5/2017-3  од  04.04.2017.
године, из кога је утврђено да је кп. бр.  1283/1 КО Владичин Хан  јавно грађевинско
земљиште, државна својина, а ОШ „Бранко Радичевић“ из Владичиног Хана има право
коришћења.

Надлежни орган је  утврдио да су испуњени формални услови за поступање по
поднетом захтеву, односно да је приложена документација прописана Законом. 

На основу напред наведеног , одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити
жалба  Министарству  грађевинарства,  саобраћаја  и  инфраструктуре  РС  Београд  -
Јабланички управни округ Лесковац у року од 8 дана од дана пријема решења,   преко
овог органа  таксирана републичком административном таксом од 440,00 динара . 
Решење доставити:
- именованом и 
- архиви.

Обрадио,                                                                                Н А Ч Е Л Н И К,
Љиљана Муjaгић, дпп                                              Драган Милосављевић, дипл. правник


