
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општинска управа општине Сокобањa

Oдељење за урбанизам, локални економски развој

и заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-SBN-1970-IUP-6/2022 
Датум: 27.12.2022. године 
СОКОБАЊА, Србија

ОПШТИНА СОКОБАЊА, решавајући по захтеву Opštinе Sokobanja, Матични број:
07355815, ПИБ: 100880059, СВЕТОГ САВЕ 23, Сокобања, за издавање употребне дозволе на
основу члана 8ђ. и 158. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19 и 37/19), члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/19), и члана 136. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), као и на основу овлашћења
начелника Општинске управе општине Сокобање, доноси:

РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

ИЗДАЈЕ СЕ употребна дозвола за изведене радове на реконструкцији постојећег објекта,
зградe културe - Биоскоп "Моравица", на кат.парцелама број 4851/6, 4852/4, 4852/3, 4851/7 и
4851/2 КО Сокобања, означеног бројем 1 и 2 у катастарском операту, у улици Алексе Маркишићи 38,
у Сокобањи, категорије В, класификационог броја 122012, са постојећим прикључцима на
инфраструктуру, укупне бруто изграђене површине од 872.00 m2, укупне нето површине  од
495,69м2, инвеститору Opština Sokobanja, СВЕТОГ САВЕ 23, Сокобања.

Објекат је изграђен у складу са Решењем о одобрењу бр. ROP-SBN-1970-ISAW-1/2019 од
12.2.2019.године, Идејним проејктом, Пројектом за извођење и пројектом изведеног објекта-
према констатацији Комисије за техничкиу преглед објекта.

Саставни део овог решења су:

Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП
Извештај комисије зе технички преглед да је објекат подобан за употребу
Остала документа: Обавештење у вези кућног броја, Уговор од 21.11.2022.године,
Решење МУП-а од 29.11.2022.године, Изјава одговорног извођача, надзорног органа и
инвеститора
Пројекат изведеног објекта
Сертификат о енергетским својствима објекта.

Минимални гаратни рок за објекат из става 1. диспозитива овог решења, Комисија за
технички преглед је утврдила на две године, а на основу Правилника о садржини и начину
вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије,саджини предлога комисије о
утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објеката у току грађења и
употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени гласник
РС“, бр. 27/15 и 29/16).

 



О б р а з л о ж е њ е

 

Инвеститор, Opština Sokobanja, СВЕТОГ САВЕ 23, Сокобања, Сокобања је кроз систем за
електронско подношње пријава поднео захтев ROP-SBN-1970-IUP-6/2022 од 26.12.2022
06:57:39. године за издавање употребне дозволе.

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да је приложена сва потребна
документација предвиђена чланом 42. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019).

На основу члана 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), надлежни орган је донео
Решење као у диспотизиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против  овог  решења  подносилац захтева може
изјавити жалбу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Републике
Србије-Нишавски управни округ, у року од 8 (осам) дана од дана пријема истог, таксирана са
490,00 динара адм.таксе, која се уплаћује на жиро рачун 840-742221843-57 са позивом на
број 97 10-094, сврха: такса за жалбу, прималац: Буџет РС, и подноси се путем ове управе,
кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене
процедуре.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:

Драган Арсић, дипл.инж.грађ.

Доставити информисања ради:                                         

грађевинској инспекцији
Правобранилаштво општине Сокобања
Огранак Електродистрибуције у Зајечару
ЈКП Напредак Сокобања
МУП-Сектор за ванредне ситуације, Одељење у Зајечару


