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Одељење за урбанизам, имовинско правне, комунално грађевинске, стамбене и
инспекцијске послове општинске управе Лебане, решавајући по захтеву Oпштине Лебане, ул.
Цара Душана бр. 116, Лебане, коју заступа Весна Илић, ул. 19. Август бр. 2, радник ЈП
„Лебане“ Лебане , за издавање решења о одобрењу за извођење радова на реконструкцији
тротоара и коловоза пешачке зоне – поплочавање у ужем центру Лебана, на катастарским
парцелама број 3854/1, 3068, 949 и 948/11 све у КО Лебане, општина Лебане, а на основу
члана 8 и 8ђ Закона о планирању и изградњи (Сл. гл. РС. 72/09, 81/09, 64/10,-УС,
24/11,121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 132/14,145/14,83/18) члана 29 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гл. РС, бр.113/15 , 96/16 и
120/2017), доноси следећи
З А К Љ У Ч А К
Одбацује се захтев ROP-LEB-23960-ISAW-2/2019 заводни број 06 Broj 351-21-Р/2019
који је поднла Општина Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, Лебане, за издавање решења о
одобрењу за извођење радова на реконструкцији тротоара и коловоза пешачке зонепоплочавање у ужем центру града на к.п. бр 3854/1, 3068, 949 и 948/11 све у КО Лебане категорија објекта Г, класификациони број 211201 , због ненадлежности органа коме је
захтев упућен.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Општина Лебане, Цара Душана 116, Лебане, је преко свог пуномоћника Весне Илић
из Лебана, поднела захтев ROP-LEB-23960-ISAW-2/2019 oд 21.02.2019. године за доношења
решења о одобрењу извођења радова на реконструкцији тротоара и коловоза пешачке зоне –
поплочавање у ужем центру града на к.п. бр. '3854/1, 3068, 949 и 948/1 све у КО Лебане',
категорија објекта Г класификациони број 211201 .
Реконструкција тротоара и коловоза пешачке зоне односно извођење радова
предвиђених идејним пројектом на к.п. бр 3854/1 вршили би се на простору од раскрснице
улице Цара Душана и ул. Косте Стаменковића па до раскрснице Цара Душана и ул. 19.
Август у површини од 2.150 м2. Извођење радова на реконструкција тротоара од зграде
поште до моста на реци Јабланици предвиђено је у површини од 744м2, и извођење радова

на реконструкција тротоара од 19. Августа до раскрснице у површини од 540м2, укупна
бруто изграђена површина 3.434м2.
Провером испуњености формалних услова констатовано је да овај орган није
надлежан за издавање решења о одобрењу за извођење радова на к.п. бр. 3854/1 у ко Лебане
Наиме, по идејном пројекту приложеном уз захтев предвиђени су радови на
реконструкцији тротоара и коловоза пешачке зоне – поплочавање у ужем центру Лебана на
к.п. бр 3854/1, 3068, 949 и 948/1 све у КО Лебане.
Увидом у листе непокретности прибављене по службеној дужности нема уписане
пешачке зоне у центру Лебана на овим парцелама већ је на к.п. бр. 3854/1 у листу Б – подаци
о грађевинским објектима и носиоцима права на њима уписан пут – магистрални пут М9
Андријевица, Пирот и улица, а који је сада државни пут I Б реда Пирот – БабушницаВласотинце – Лесковац –Медвеђа- Приштина- Пећ-државна граница са Црном Гором
(гранични прелаз Чакор)
По закону о путевима ( Сл. Гласник РС, бр. 41/2018 и 95/2018) државни путеви I и II.
Реда су у својини републике Србије . Коловозна конструкција улица који су истовремено и
делови државних или општинскох путева који пролазе кроз насеље са саобраћајном
сигнализацијом, сматрају се деловима тих путева.
У складу са чланом 133 став 2 тачка 14 за издавње решења о грађевинској дозволи ,
односно решења о одобрењу извођења радова на државним путевима I. и II. реда, путном
објектима и саобраћајним прикључцима на ове путеве и граничним прелазима, надлежно је
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Пошто се ради о јединственом пројекту, где је планирана површина за извођење радова
и на државном путу који се поклапа са улицом и на општинским улицама,а претежна
површина на којој је предвиђено извођење радова се налази на парцели кр. 3854/1 у ко
Лебане, односно извођење радова на државном путу 1. Б реда, одлучено је као у
диспозитиву.
Овај орган се није упуштао у оцену осталих формалних недостатака и имовинских
односа.
Члан 18 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
предвиђа да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани
чланом 17 овог правилника, надлежни орган захтев одбацује закључком, у року од 5 дана од
дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака. Имајући у виду овај члан
Правилника, одлучено је као у диспозитиву.
Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу
општине Лебане у року од 3 дана од дана достављања закључка. Приговор се предаје преко
овог органа, таксиран са 400 динара ОАТ,
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