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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
Општинска управа Лебане  
Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне, комунално-грађевинске 
стамбене и инспекцијске послове 
Одсек обједињене процедуре  
Број: ROP-LEB-32559-ISAW-1/2018 
Инт. 06 Број 351-113-P/2018. 
05.11.2018.године 
Лебане 
 

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове , одсека обједињене процедуре , Општинске управе Лебане поступајући 
по захтеву  Општине Лебане, улица Цара Душана 116, коју заступа ЈП Лебане Лебане – 
Граница Додић ,радник ЈП ,,Лебане'' за издавање решења о којим се одобрава извођење 
радова на санацији Тениског игралишта на  к.п.бр.412  К.О. Лебане, на основу члана 8ђ.и члана 
145 . Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),члана 29. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15 , 96/16 и 120/17) и 
члана 136. Закона о општем управном поступку („СЛ. Гласник РС“ број 18/2016), доноси . 

 
 
                                                        Р Е Ш Е Њ Е 

 
       Одобрава  се инвеститору Општина Лебане, ул Цара Душана бр 116, Лебане  матични 
број 07226608, извођење радова на санацији тениског игралишта ,на кaтастарској парцели број 
412  К.О. Лебане категорија објекта ,,Г'' класификациони број 241100 , бруто површина објекта 
716,30 m2 . 
       Предрачунска вредност радова је 1.245.700,00 дин  динара,без ПДВ-а.     
    
       Саставни део овог решења је  Идејни пројекат санације тениског игралишта који се састоји 
од главне свеске број 8/2018 и пројекта архитектуре  израђени од стране  ЈП,, Лебане'' Лебане  
Ул. Цара Душана 116, Лебане одговорно лице пројектанта  Златко Недељковић ,главни 
пројектант Граница Додић, дипл. инж. грађ. број лиценце  317 В439 05  . 
 
       Допринос за уређивање грађевинског земљишта се не обрачунава,сходно одредбама 
чл.97. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).    
    
        Инвеститор је дужан да овом органу  пријави почетак извођења радова кроз ЦИС, 
најкасније осам дана пре почетка извођења радова,са подацима и доказима прописаним 
чланом 148.Закона о планирању и изградњи . Уз пријаву радова доставља доказ о плаћеној 
административној такси и накнаде за Централну евиденцију. 
       

О  б р а з л о ж е њ е 
 
        Општина Лебане,поднела је захтев Број: ROP-LEB-32559-ISAW-1/2018 дана 
30.10.2018.године за издавање решења којим се одобрава санација тениског игралишта  у  
Лебану, на катстарској парцели број 412 КО Лебане  преко пуномоћника ЈП Лебане 
Лебане,пројектанта Границе Додић, дипл. инж. грађевине, радника ЈП ,,Лебане''. 
 
         Уз захтев инвеститор је је приложио:           
-  доказ о уплати накнаде за CEOP у износу од 2000,00 динара 
-  катастарско топографски план парцеле  
-  пуномоћје за заступање Јавног предузећа Лебане издато  раднику  Граници Додић 
-  идејни пројекат санације тениског игралишта број тех.док.8/2018, октобар 2018 године  
-  извод из листа непокретности број 42 К.О. Лебане 
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       У поступку по поднетом захтеву ово Одељење је утврдило да је инвеститор  приложио   
потребну документацију прописану чланом 145.Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник 
РС'' бр. 72/09,81/09-исправка, 24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13УС,132/14 и 145/14) и 
чланом 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  електронским 
путем(,,Сл.гласник РС'' број 113/15 , 96/16 и 120/17), па је одлучено је као у  диспозитиву 
решења. 
 
      Ослобођено плаћања републичке административне таксе на основу члана 18. Закона о 
републичким административним таксама. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  
     Против овог решења дозвољена је жалба Министарству грађевинарства,саобраћаја и 
инфраструктуре-Јабланички управни округ у Лесковцу,у року од осам дана од дана 
достављања. 
      Жалба се предаје преко овог Одељења, таксирана са 400,00 динара административне 
таксе. 
       
                
                Шеф одсека за урбанизам 
                Бранко Дојчиновић,дипл.инж.грађ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


