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 Одељење за урбанизам, имовинско правне, комунално грађевинске, 

стамбене и инспекцијске послове општинске управе Лебане, решавајући по захтеву 

Живковић Т. Драгољуба, 8B Rue des peupliers rumilly (74), France, кога заступа 

Саша Михајловић из Лебана, ул. Николе Тесле бр. 13, по приложеном пуномоћју, 

за издавање решења о грађевинској дозволи за породичну стамбену зграду на к.п. 

бр. 228/1 у КО 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),  члана  17 и 18 Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (Сл. гл. РС, бр.113/15), и члана 210 Закона о 

општем управном поступку (Сл. Лист СРЈ, 33/97 и 31/01 и сл. гласник РС, 30/10)   

доноси следећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

 Одбацује се захтев ROP-LEB-7275-CPI-1/2016 заводни број  06 Broj 351-25-

e/2016  који је поднео Живковић Т. Драгољуб, 8B Rue des peupliers rumilly (74). 

France, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу породичне 

стамбене зграде, категорија објекта А, класификациони број  111011, на к.п. бр. 

228/1 у КО Лебане, јер нису испуњени формални услови за даље поступање по 

захтеву.    

 

  

                                              О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 

 

 Живковић Т Драгољуб, 8B Rue des peupliers rumilly (74),  кога заступа Саша 

Михајловић из Лебана, ул. Николе Тесле бр. 13 , по приложеном овлашћењу, 

поднео је захтев ROP-LEB-7275-CPI-1/2016 за доношења решења о грађевинској 

дозволи за изградњу стамбеног објекта  на к.п. бр. 228/1 у КО Лебане, у улици 

Раданска бб . Уз  захтев је приложио  

- извод из пројекта за грађевинску дозволу 

- пројекат за грађевинску дозволу 

- доказ о плаћеној накнади за  ЦЕОП  у износу од 3.000,00 динара 

- накнаду за издавање грађевинске дозволе у износу од 1.200,00 динара 

- републичку административну таксу у износу од 770,00 динара 



- локацијске услове ROP-LEB-3518-LOC-1/2016 

- сагласност суседа OV I br. 338/2016 

- пуномоћје OV I br. 338/2016 

 У поступку обраде предмета  утврђено је да подаци наведени у  изводу  из 

пројекта за грађевинску дозволу, који је саставни део захтева за издавање 

грађевинске дозволе,   није у складу са издатим локацијским условима ROP-LEB-

35148-LOC-1/2016      

 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. 

      Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка из става 1  

овог члана , а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет 

страници надлежног органа , поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све 

недостатке , не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен,нити 

се поново плаћа административна такса . 

  

 Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор 

општинском већу, преко надлежног органа, у року од 3 дана од дана достављања 

закључка. Приговор се предаје преко овог органа, таксиран са  400 динара ОАТ,  

 

 

      Самостални стручни сарадник 

      Душанка Марјановић Цолић 

        


