Република Србија
Општина Љубовија
Општинска управа
Број предмета:ROP-LJU-4892-IUP-1/2016
Заводни број : 351-84/15-04
Дана: 05.04.201.године
Љубовија
На основу чл.158.ст.2. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС
БР.72/09,81/09-исправка,64/10-одлукаУС,24/11,121/12,42/13-одлукаУС,98/13-одлука
УС,
132/14 и 145/14) и члан 45 ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (Службени гласник РС БР. 113/15).Општинска управа општине
Љубовија решавајући по захтеву Гајић Обрена из Мачванске Митровице ул Ж. Обрадовића
бр. 4. Чији је пуномоћник Душанка Д. Алексић из Љубовије ул. Карађорђева бр.41 , за
издавање употребне дозволе за изграђени стамбени објекат, спратности П+1+Пк, на
катастарској парцели бр. 42/14 К.О. Љубовија, у Љубовији., доноси

РЕШЕЊЕ
1. ИЗДАЈЕ СЕ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА Гајић Обрену из Мачванске Митровице ул
Ж. Обрадовића бр. 4 за изграђени стамбени објекат категорије „А“,класификационе
ознаке 111011-стамбена зграда са једним станом, спратности П+1+Пк, укупне нето
површине 246,97м2, који је прикључен на водоводну, канализациону и електро
мрежу, а налази се на кат. парцели бр. 42/14 К.О. Љубовија, укупне површине
парцеле 0.04.47hа, у улици Сокоградској бр. 58 у Љубовији.
Гарантни рок за објекте из предходног става је пет година.
Образложење
Овом органу је дана 01.04.2016. године преко централног информационог система
Агенције за привредне регистре поднет захтев за издавање употребне дозволе за изграђени
стамбени објекат из ст. 1. диспозитива од стране Гајић Обрена из Мачванске Митровице, а
преко пуномоћника Душанке Д. Алексић из Љубовије ул. Карађорђева бр.41. Овај захтев је
поднет код овог органа под бр. ROP-LJU-4892-IUP-1/2016 (заводни број 351-3/16-04) од
01.04.2016.
Уз захтев приложена је следећа документација:
-пуномоћје за заступање Гајић Обрена у овом управном поступку од стране Душанке Д.
Алексић од 30.03.2016 у пдф формату;
-решење Општинског комитете за привреду и комуналне делатности Љубовија , број:
351-23/88-04 од 24 марта 1988. Којим је издата грађевинска дозвола Гајић Обрену за
изградњу, у пдф формату;
-извештај комисије о техничком прегледу објекта сачињен од стране Душанке Д.
Алексић дипл. грађ. инг лиценца 310 7560 04, и Владимира Јаковљев дипл.ел.инг. лиценца
350 8287 04;
-доказ о плаћању прописаних такси за ЦЕОП;
-доказ о уплати административне таксе за употребну дозволу;

Поступајући по поднетом захтеву и предлогу комисије за технички преглед објекта, овај
орган сматра да су испуњени услови за издавање овог Решења, па је решено као у
диспозитиву
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС – Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 8 дана од дана пријема
истог, преко Општинске управе општине Љубовија.
Жалба се предаје преко Општинске управе општине Љубовија са уплатом на име таксе у
износу од 430,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 09062
буџет РС и 200,00 динара општинске адм. таксе на рачун буџета Општине Љубовија број
840-742251843-73 позив на број 97 09062.

Обрадио :
Милован Миловановић
сарадник за урбанизам
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