
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општинска управа општине Сокобањa

Oдељење за урбанизам, локални економски развој

и заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-SBN-40863-IUP-1/2022 
Датум: 27.12.2022. године 
СОКОБАЊА, Србија

ОПШТИНА СОКОБАЊА, решавајући по захтеву Слободанке Арсић, ЈМБГ: 0403949767024,
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 39, Пољана, Пожаревац, за издавање употребне дозволе на основу члана
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 овлашћења начелнице Општинске управе, доноси:

РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

ИЗДАЈЕ СЕ употребна дозвола за стамбену зграду са једним станом, означеној бројем 1 у
катастарском операту, геодетске површине објекта од 78 m2, и укупне корисне површине
120,60m2, спратности сутерен+приземље, категорије А, класификационе ознаке 111011, на
к.п.бр.3182/31 КО Сокобања, у улици Јована Цвијића 15 у Сокобањи, прикљученим на
инфраструктуру по условима надлежних органа, инвеститору Слободанки Арсић,
ул.Николе Тесле 39, Пољана, Пожаревац-према подацима из Извештаја комисије за технички
преглед.

Објекат је изграђен у складу са Решењем о одобреним радовима број 351-153/96-03 од
28.10.1996.године и одобреној техничкој документацији-према подацима из Извештаја
комисије за технички преглед.

Саставни део овог решења су:

Пуномоћје
Копија плана
Уверење СКН КВ Ниш од 8.11.2022.године
Извештај да је објекат подобан за употребу
Остала документа: Одлука о именовању чланова комисије за технички преглед
објекта; Решење о одобреним радовима број: 351-153/96-03 од 28.10.1996.године, број
351-127/75 од 16.4.1975.године и 351-378/72-03 од 29.5.1972. 
Пројектна документација.

Минимални гаратни рок за објекат из става 1. диспозитива овог решења се утврђује 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), у делу који се односи на
опрему и постројења који се уграђују у објекте, према посебним прописима које је одредио
произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа,



уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења, у складу са
одредбама члана 29. напред наведеног Правилника..

О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор Слободанка Арсић, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 39, Пољана, Пожаревац је кроз систем за
електронско подношње пријава поднео захтев ROP-SBN-40863-IUP-1/2022 од 20.12.2022
21:51:04. 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
Електродистрибуцији Зајечар
ЈКП Напредак Сокобања
ЈП Зеленило Сокобања


