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Л е б а н е             

            

 

 Одељење за урбанизам, имовинско правне, комунално грађевинске, стамбене и 

инспекцијске послове, одсека обједињене процедуре општинске управе Лебане, 

решавајући по захтеву ГОРАНА МАРКОВИЋА ПР ПРОИЗВОДЊА ПЕЛЕТА БИО МАРК  

БОШЊАЦЕ, Бошњаце, Лебане, поднетог преко пуномоћниика АД за грађевинарство, 

пројектовање и инжењеринг „Црна Трава“ Лесковац, Пана Ђукића 18 (одговорно лице 

пројектанта – Стеван Стевановић) за издавање решења о измени решења  ROP-LEB-20088-

CPI-2/2017  о грађевинској дозволи за изградњу погона за производњу пелета и помоћног 

објекта на к.п. бр.3177/20, 3177/21, 3177/22, 3177/23, 3177/24, 3177/25, 3177/26, 3177/27 и 

3177/28 све у КО  Бошњаце, општина Лебане, а на основу члана  134 став 2, члана 141   

Закона о планирању и изградњи  (Сл.гласник РС, број 72/09, 81/09 исправка,  24/11 

,121/12, 42/13 –УС 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 24- 27  Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. Гласник РС, број 

113/15 и 96/16)  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е    О   И З М Е Н И    Р Е Ш Е Њ А   

O    Г  Р  А  Ђ  Е  В  И  Н  С К  О  Ј    Д  О  З  В  О  Л  И      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  Мења се правноснажно решење Одењења за урбанизам, имовинско правне, 

комунално грађевинске, стамбене и инспекцијске послове општинске управе Лебане број  

ROP-LEB-20088-CPI-2/2017 од 28.09.2017 год. којим је издата грађевинска дозвола за 

изградњу погона за производњу пелета и помоћни објекат  у селу Бошњацу, општина 

Лебане, на к.п. бр. 3177/20, 3177/21, 3177/22, 3177/23, 3177/24, 3177/25, 3177/26, 3177/27 и 

3177/28 све у КО Бошњаце, тако да се УМЕСТО инвеститора Марковић Горана из 

Лесковца, ул. Владе Михајловића бр. 5, означеног у решењу о грађевинској дозволи ROP-

LEB-20088-CPI-2/2017 означава инвеститор ГОРАН МАРКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА 

ПЕЛЕТА БИО МАРК 17 БОШЊАЦЕ, Бошњаце, Лебане, мат. Број правног субјекта 

64721852, ПИБ 110198817 

У свему осталом решење којим је издата грађевинска дозвола број ROP-LEB-

20088-CPI-2/2017 од 28.09.2017.  остаје непромењено. 

  

. 

 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е     
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 ГОРАН МАРКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА ПЕЛЕТА БИО МАРК 17 БОШЊАЦЕ, 

Бошњаце, Лебане поднео је захтев овом одељењу преко свог пуномоћника АД за 

грађевинарство, пројектовање и инжењеринг Црна Трава Лесковац, заведен под бројем 

ROP-LEB-20088-CPA-3/2017 за издавање решења о измени решења о  грађевинској  

дозволи ROP-LEB-20088-CPI-2/2017 kојим се одобрава  изградња погона за производњу 

пелета и помоћни објекат на  парцелама 3177/20, 3177/21, 3177/22, 3177/23, 3177/24, 

3177/25, 3177/26, 3177/27 и 3177/28, све у  КО Бошњаце,  на локацији у селу Бошњацу, 

општина Лебане , због промене инвеститора. 

 Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подносилац захтева је приложио 

следећу документацију:  

1. Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим 

се уређује садржина техничке документације  

2. Пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се               

уређује садржина техничке документације 

 

 

 

3. Доказ о праву својине на земљишту –препис листа непокретности бр 2323 КО 

Бошњаце по коме се као носилац права на на земљишту – парцелелама  3177/20, 

3177/21, 3177/22, 3177/23, 3177/24, 3177/25,  3177/26, 3177/27 и 3177/28 у листу Б – 

означен ГОРАН МАРКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА ПЕЛЕТА БИО МАРК 

БОШЊАЦЕ, Бошњаце, па сходно томе инвеститор има одговарајуће право на 

земљишту  по члану 135 Закона о планирању и изградњи 

4. Решење о регистрацији БП 89046/2017 од 25.08.2017. године 

5. Закључак Министарства финансија- пореска управа – експозитура Лебане Број 057-

436-03-00682-2017-05 од 25.10.2017 

6. Накнада за издавање решења плаћена у износу  6.000,00. динара  

7. РАТ плаћена у износу од 310,00 и 800,оо дин  

8. Накнада за ЦЕОП плаћена у износу од 5.000,00 динара 

Како је инвеститор уз захтев за издавање решења о измени решења о  грађевинској 

дозволи поднео сву потребну документацију из члана 141 и 142 Закона о планирању и 

изградњи и члана 24 Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским 

путем (Сл. гласник РС 113/15 и 96/16) то је решено као у диспозитиву. 

 

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре Београд – јабланички управни округ Лесковац у року од 

8 дана од дана пријема истог. Жалба се предаје преко овог органа таксирана са 400,00 

динара административне таксе. 

 

 

 

              Саветник 

              Душанка Марјановић Цолић                                   

                   


