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В Р А Њ Е 

 
 Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту 

животне средине Градске управе Града Врања, са седиштем у улици Краља Милана број 1. у Врању, 

решавајући по захтеву Маринков Предрага (ЈМБГ 1811977743313) и Маринков Валентине (ЈМБГ 

2609979748312 из Врања, са станом у улици Милана Богдановића број 16. у Врању, за издавање Решења 

о употребној дозволи помоћног објекта (објекат број 2 уписан у листу непокретности број 7215), 

изграђеног на катастарској парцели број 8022/2 КО Врање 1, поднетог преко пуномоћника Столић 

Николе из Врања, са станом у улици Вука Караџића број 18 у Врању, а на основу члана 158. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019,  37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), Правилника о објектима на које се не 

примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 85/2015), 

члана 42. и 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл.гласник РС”, број 68/2019) и члана 136. и 141. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласникРС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  О  УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 

 

 I - ДОЗВОЉАВА СЕ употреба помоћног објекта (објекат број 2 уписан у листу непокретности 

број 7215), приземне спратности, укупне бруто површине 59,00м² изграђеног на катастарској парцели 

број 8022/2 КО Врање 1, у улици Павла Јуришића Штурма  у Врању, у власништву Маринков Предрага 

(ЈМБГ 1811977743313) и Маринков Валентине (ЈМБГ 2609979748312 из Врања, са станом у улици 

Милана Богдановића број 16. у Врању. 

  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Маринков Предраг (ЈМБГ 1811977743313) и Маринков Валентина (ЈМБГ 2609979748312 из 

Врања, са станом у улици Милана Богдановића број 16. у Врању, електронским захтевом од 

17.06.2021.год, обратили су се овом органу, преко овлашћеног пуномоћника Столић Николе из Врања, 

ради доношења Решења о употребној дозволи за горе наведени објекат, изграђен у складу са Решењем о 

легализацији под бројем 351-35/2000-05/1 од 20.03.2000.године издато од стране Одељења за урбанизам, 

комуналне послове, грађевинско земљиште и путеве и грађевинско комунални надзор Скупштине 

Општине Врање. 



Уз захтев, подносилац је доставио следећу документацију: 

1.  Пуномоћ инвеститора, Маринков Предрага (ЈМБГ 1811977743313) и Маринков Валентине 

(ЈМБГ 2609979748312 из Врања, са станом у улици Милана Богдановића број 16. у Врању подносиоцу 

захтева, Столић Николи из Врања, са станом у улици Вука Караџића број 18 у Врању од 

16.06.2021.године; 

2. Решење о легализацији под бројем 351-35/2000-05/1 од 20.03.2000.године издато од стране 

Одељења за урбанизам, комуналне послове, грађевинско земљиште и путеве и грађевинско комунални 

надзор Скупштине Општине Врање; 

3. Записник о замени бројила и управљачког уређајам под  бројем 0048940 од 

25.08.2020.године, издат од стране „ЕПС Дистрибуција“, Огранак Врање; 

4. Изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова од 16.06.2021.године; 

5. Доказ о власништву, Листа непокретности број 7215 од 16.06.2021.године, издата од стране 

Јавног бележника Станковић Милене; 

 Инвеститор је уз захтев приложио доказе о уплатама од 16.06.2021.године, на име накнаде за 

ЦЕОП у износу од 1.000,00рсд, Републичке административне таксе у износу од 2.210,00рсд  и накнаде за 

услуге Градске управе у износу од 1.865,00рсд. 

У складу са одредбом члана 8ђ става 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-

одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,  37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), 

ово Одељење је извршило проверу испуњености формалних услова, не упуштајући се у оцену техничке 

документације и веродостојност докумената које је прибавило у обједињеној процедури.  

Овај орган размотрио је захтев и све списе предмета, па је у смислу напред наведених прописа 

одлучио као у диспозитиву овог решења. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-Јабланичком управном округу Лесковац, у 

року од 8 дана од дана пријема истог. Жалба се подноси преко овог органа, таксирана са 480,00 динара 

административне таксе.  

 
ОБРАДИО САВЕТНИК                                                                                                                                                          РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА       

Милена Стошић, дипл.инж.арх.                                                           Михајловић Драган, дипл.правник 

 
 

ШЕФ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ 

Јована Антић, дипл.инж.арх. 

 

 

Решење доставити:  

1.Подносиоцу захтева, 

2.Грађевинској инспекцији, 

3.Служби за катастар непокретности Врање 

4.Архиви Градске управе Града Врања. 

        


