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        Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове, Одсек обједињене процедуре, Општинске управе, општине 
Лебане, поступајући по пријави радова  Хатем Саљиху, Мухарем Саљиху, Хатем Јакупи, 
Абаз Саљиху, Хајрулах Саљиху,  Ајете Беха, поднетог преко пуномоћника Беким 
Мустафа из Бујановца, улица  Косовска  број 23/9 ,  на основу члана 134. и 148. Закона о 
планирању и изградњи („Сл .гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исп, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 31. и члана 32. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/2015 и 
96/16) : 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 
         Обавештавамо Вас да  нису испуњени услови за пријаву почетка извођења 
радова  на  изградњи зграде за обављање муслиманских  верских  и  других  обреда, 
просторија  за  испраћај, на катастарској парцели број  75 К.О. Дрводељ  спаратности П 
+ 0,  површина парцеле 4.512,00м2, категорија објекта ,,Б'', класификациона ознака 
127222, на локацији у селу Дрводељ, општина Лебане  јер пријава не садржи све 
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  По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за 
поступање по захтеву, како је прописано чланом 32. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015 и 96/16) и то 
да ли је: 

- надлежан за издавање решења за које је поднет захтев 
- подносилац пријаве лице које,  у складу са Законом може извршити пријаву тих 

радова  
- пријава радова поднета у прописаној форми и садржи све прописане податке  
- пријава озвршена на основу издате грађевинске дозволе , односно ређења 

издатим у складу са чланом 145. Закона или привремене грађевинске дозволе  
- уз пријаву достављени докази о измирењу обавеза у погледу доприноса за 

уређивање грађевинског земљиђта , као и остала документација из члана 31. 
Став 2 тач.2)и 3)овог правилника  

- уз пријаву приложени докази о уплати административне таксе за поднођење 
пријаве и накнаде за централну евиденцију .  

 
Пријава радова у складу са издатом грађевинском дозволом , решењем издатим у 

складу са чланом 145.Закона односно приврененом грађевинском дозволом , врши се 
надлежном органу кроз ЦИС , најкасније осам дана пре почетка извођења радова , а 
инвеститор је у пријави навео да ће са радовима почети 20.10.2017 године а пријава је 
поднета 20.10.2017 године уз пријаву је потребно доставити потврду о правносмности 
решења о грађевинској дозволи .  

 
 
                                                                                Шеф одсека обједињене процедуре  

                                                                                         Бранко Дојчиновић, дипл.инж.грађ. 


