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             Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове Општинске управе Лебане поступајући по захтеву инвеститора 
Анђелоквић Зорана из Лебана,улица Војводе Мишића,поднет дана 12.04.2016.године преко 
пуномоћника Станковић Миодрага из Лебана,улица Карађорђева,за издавање употребне за 
породично стамбени објекат на на к.п.бр. 70/1 К.О.Лебане,на основу члана 8ђ.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),члана 43.и 44. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронском путем(,,Сл.гласник РС'' број 113/15),и члана 210 Закона о општем 
управном поступку (,,Сл.лист СРЈ'',бр. 33/97 и 31/01, и Сл.гласник РС 30/10),доноси 
 
 

         З  А  К  Љ У Ч А К 
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ се захтев Анђелковић Зорана из Лебана,улица Војводе Мишића,за издавање  

употребне дозволе за породично стамбени објекат изграђен на катастарској парцели бр. 70/1 
К.О. Лебане,габаритне површине 89,0м2,спратности П+1, који је изграђен на основу Решења о 
одобрењу изградње 05 Број 351-120 од 31.03.1984.године,издатог од стране Општинског 
секретаријата за привреду,урбанизам и финансије општине Лебане,због неиспуњних 
формалних услова-недостаје геодетски снимак објекта.  
 
 О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 
 
 
              Анђелковић Зорана из Лебана,улица Војводе Мишића,поднео је захтев преко 
пуномоћника за издавање  употребне дозволе за породично стамбени објекат изграђен на 
катастарској парцели бр. 70/1 К.О. Лебане,габаритбне површине 89,0м2,спратности П+1, који је 
изграђен на основу Решења о одобрењу изградње 05 Број 351-120 од 
31.03.1984.године,издатог од стране Општинског секретаријата за привреду,урбанизам и 
финансије општине Лебане.  
По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за поступање по 
захтеву ,како је прописано чланом 7.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронском путем (,,Сл.гласник РС'' број 113 /2015) и то да ли је: 
- надлежан за поступање по захтеву 
- захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке 
- уз захтев приложено идејно решење 
- уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде 
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Поред приложеног Правноснажног решења о грађевинској дозволи 05 Број 351-120 од 
31.03.1984.године,потврде издату од стране овлашћеног лица  да је изграња објекта завршена 
и да је објекат  изграђен у складу са техничком документацијом на основу које је издата 
грађевинска дозвола и   да је објекат прикључен на инфраструктурну мрежу,пуномоћје за 
заступање,доказа о уплати накнаде за ЦЕОП ,доказа о уплати Републичке административне 
таксе,доказа о уплати РАТ у зносу 0,2% од предрачунске вредности објекта,утврђено је да није 
доставио геодетски снимак објекта.  
 
Чланом 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронском путем 
(,,Сл.гласник РС'' број 113 /2015) прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање 
употребне дозволе одбацити закључком.не упуштајући се у оцену техничке документације у 
складу са чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи. 
 
Како захтев за издавањеупотребне дозволе садржи недостаке то нису испуњени услови за 
даље поступање по захтеву, те је у складу са чланом  44. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронском путем (,,Сл.гласник РС'' број 113 /2015) одлучено као у 
диспозитиву овог закључка. 
 
Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка,а најкасније 30 дана од 
његовог објављивања на интернет страници надлежног органа,поднесе усаглашени захтев и 
уклон све утврђене недостатке,не доставља документацију поднету уз захтев који је 
одбачен,нити плаћа административну таксу и накнаду. 
 
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева 
без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 
административне таксе,односно накнаде,како је прописано чланом 8. Став 7.   Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронском путем (,,Сл.гласник РС'' број 113 
/2015). 
 
Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Лебане у року од 
три дана од дана достављања закључка,уз уплату 400,0динара општинске адм.таксе,прималац 
општина Лебане,број рачуна 840-722241843-73,позив на број 97 24-057. 
 
Закључак доставити:подносиоцу захтева,надлежном одељењу ради објављивања на интернет 
страни општине Лебане. 
 
 
 
 Руководилац одљења 
 Бранко Дојчиновић,дипл.инж.грађ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


