РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Медвеђа
Одељење за урбанизам
Број : 02-351-130/2015
Датум : 29.04.2015.године
Медвеђа
Одељење за урбанизам општине Медвеђа, решавајући по захтеву Златановић
Милојке из Ниша (овлашћење бр. 1916/11 од 09.08.2011.год), за издавање Употребне
дозволе за породично стамбену зграду на кат.парцели бр. 102/16 у КО Медвеђа, на основу
чл.158 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009,81/2009испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013- одлука УС и 132/2014), чл. 41 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре („Службени гласник РС“ бр. 22/2015) и чл. 192. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/1997 и 31/2001), доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
ИЗДАЈЕ СЕ Употребна дозвола инвеститору Косумовић Бајраму из Медвеђе, за
објекат породично стамбене зграде на кат.парцели бр. 102/16 у КО Медвеђа, спратности
П+1, габарита приземља 8,00 x 9,00 м.
Објекат је изграђен у свему према главном пројекту урађен од стране бироа за
пројектовање „Наш стан“-Београд, ул.Београдски батаљон бр. 25, заведен под бр. 15237 од
09/1978.године и издатом Решењу о грађевинској дозволи бр. 03-272/1-351 од
02.11.1978.године
Инвеститор је израдио Геодетски снимак изведеног објекта, као и инсталације струје,
водовода и канализације.
Гарантни рок за објекта важи у свему према позитивним законским прописима за
изградњу објекта те врсте. За уграђену опрему и поједине врсте материјала важи
гаранција произвођача испоручене опреме и материјала.
Образложење
Златановић Милојка из Ниша на основу овлашћења бр. 1916/11 од 09.08.2011године ,
обратила се овом одељењу захтевом бр. 02-351-130/2015 од 27.04.2015.године за издавање
Употребне дозволе за горе наведени објекат и доставила следећу документацију:
-Овлашћење бр. 1916/11 од 09.08.2011.године, дато од стране Косумовић Бајрама из
Медвеђе
-Решење о грађевинској дозволи бр. 03-272/1-351 од 02.11.1978.године
-Препис листа непокретности бр.704 за КО Медвеђа
-Геодетски снимак објекта од 08.04.2015.године- СТР „Кота“
-Стручни налаз о контролисању усаглашености електричне инсталације
-Записник Комисије за технички преглед изведених радова са предлогом да се може
издати Употребна дозвола за коришћење породично стамбене зграде П+1 у Медвеђи на
к.п. бр. 102/16 у КО Медвеђа.

-Доказ о уплати административне таксе
Поступајући по напред наведеном захтеву овај орган је донео Решење као што иу
диспотизиву и гласи.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Боград- Јабланичком
управном округу, у року од 8 дана од пријема истог преко овог одељења.
Жалба се таксира са 330,00 дин. административне таксе.
ДОСТАВИТИ:
-Подносиоцу захтева
-Грађевинском инспектору
-Архиви
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