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 Општинска управа Лебане -Одељеое за урбанизам, импвинскп правне, кпмуналнп 

грађевинске, стамбене и инспекцијске ппслпве, решавајући пп захтеву Гпрана Ђпкића из Лебана, 

ул. Впјвпде Путника бб. кпга заступа пунпмпћник Саша Михајлпвић пп прилпженпм пунпмпћју, за 

издаваое решеоа кпјим се пдпбрава извпђеое радпва на изградои зидане пграде на к.п. бр. 

2970/1 у КО Лебане, а на пснпву члана  19 и 20  Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене 

прпцедуре електрпнским путем (СЛ. Гласник РС, 113/15) и члана 192 Закпна п ппштем  управнпм 

ппступку (Сл. Лист СРЈ, брпј  33/97, 31/01 и Сл. гласник РС, бр. 30/10)), дпнпси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Одбија се захтев    ROP-LEB -1785-ISAW-1/20146 кпји је ппднеп Гпран Ђпкић из Лебана, ул. 

Впјвпде Путника бб, за издаваое решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва на изграои зидане 

пграде на к.п. бр. 2970/1 у КО Лебане,  кап непснпван 

 

      О б р а з л п ж е о е 

 

 Гпран Ђпкић  из Лебана   пбратип су се пвпм пдељеоу прекп свпг пунпмпћника Саше 

Михајлпвића  из Лебана захтевпм 06 Брпј  ROP-LEB-1785-ISAW-1/2016. у кпме тражи дпнпшеое 

решеоа кпјим се пдпбрава извпђеое  радпва на изградои зидане пграде на к.п. бр. 2970/1 у КО 

Лебане, у Впјвпде Путника бби тп према улици, према сувласнику и према суседу. Уз захтев 

инвеститпр је ппднеп 

 идејни прпјекат изградое зидане пграде 

 дпказ п праву свпјине на земљишту – препис  листа неппкретнпсти брпј 543 КО Лебане 

 издате пд Службе за катастар неппкретнпсту Лебане 

 пвлашћеое за заступаое 

 накнада за ЦЕОП у изнпсу пд 2000,00 динара 

 дпказ п уплати ппштинске административне таксе 

 дпказ п уплати републичке административне таксе. 

 катастарскп тпппграфски план сампсталне гепдетске раднје „Кпта“ Бепград 

 накнада трпшкпва за издаваоје извпда из листе неппкретнпсти 



  сагласнпст  сувласника Савић Јулке из Враоа 

 

 Разматрајући ппднети захтев,  прилпжену дпкументацију и препис листа неппкретнпсти 

брпј 543 КО Лебане, кпнстатпванп је да је k.п. бр. 2970/1 у КО Лебане у власништву две пспбе и тп 

Ђпкић Гпрана из Лебана у реалнпм делу  638/867, и Савић Јулке из Враоа у реалнпм делу 229/867 

                За изградоу пграде према улици и према суседу  инвеститпр Ђпкић Гпран нема 

сагласнпст другпгпг власника – Савић Јулке.  Прилпжена сагласнпст Савић Јулке пднпси се самп на 

изградоу пграде између сувласника. 

               Увидпм у идејни прпјекат зидане пграде  евидентнп је да се пвпм планиранпм  пградпм 

дели кат.парцела  2970/1 KO Лебане на два дела, тј планирана пграда се прптеже дужинпм 

парцеле пп линији кпја 3м удаљена пд к.п. бр.2968 у КО Лебане и 5м удаљена пд к.п. бр. 2970/2 у 

КО Лебане, пднпснп на тај начин су сувласници ппделили  к.п. бр. 2970/1 планиранпм пградпм,  

пднпснп  пдвпјили  свпје реалне делпве парцеле. 

 Правилник п ппштим правилима за парцелацију, регулацију и изградоу у члану 37 гпвпри 

п мпгућнпстима изградое зидане пграде на катастарскпј парцели, а не на делу катастарске 

парцеле. С пбзирпм да се у кпнкретнпм случају ради п пграђиваоу дела парцеле према улици, 

дела парцеле према сувласнику, и парцеле према суседу, мишљеоа смп да се  се пграђује 

катастарска парцела, а не деп парцеле. Какп се у пвпм захтеву тражи пграђиваоје дела парцеле, а 

не целе парцеле, а схпднп  члану 37  Правилника, пдлученп је кап у дисппзитиву. 

 Ппука п правнпм средству: Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити жалба у рпку пд 8 дана 

пп пријему истпг Министарству грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре Бепград – 

Јабланички управни пкруг Лескпвац. Жалба се предаје прекп пвпг пргана таксирана са  

200,00 динара административне таксе. 

 

        Сампстални стручни сарадник  

                                  Душанка Марјанпвић Цплић 


