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

инспекцијске послове Општинске управе Лебане поступајући по захтеву ЈВП 

,,СРБИЈАВОДЕ,, Београд,ВПЦ,,Морава'' Ниш кога по овлашћењу заступа Институт 

,,Јарослав Черни'',Београд,поднетог преко пуномоћника Милутина Стефановића из 

Београда, поднетог дана 15.11.2016.године,за издавање локацијских услова, на основу 53.а 

и 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 8.. став 2. Правилника 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 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 захтев ЈВП ,,СРБИЈАВОДЕ,, Београд,ВПЦ,,Морава'' Ниш ,поднет 

дана 15.11.2016. год. преко пуномоћника Милутина Стефановића из Београда , за издавање 

локацијских услова за изградњу бујичне преграде у кориту Шарачког потока у Лебану ,на 

к.п.бр. 2831/3 К.О.Лебане и к.п.бр.2764 и 2700,обе у К.О. Кривача. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ЈВП ,,СРБИЈАВОДЕ,, Београд,ВПЦ,,Морава'' Ниш,поднело је захтев дана 15.11.2016. 

год. преко пуномоћника Милутина Стефановића из Београда за издавање локацијских 

услова за изградњу бујичне преграде у кориту Шарачког потока у Лебану ,на к.п.бр. 2831/3 

К.О.Лебане и к.п.бр.2674 и 2700,обе у К.О. Кривача. 

  

Поступајући по наведеном захтеву, а по провери испуњености  формалних услова 

овај орган се обратио имаоцима јавних овлашћења са захтевом за издавање услова за 

прикључење комуналну и осталу инфраструктуру и то Министарству пољопривреде и 

заштите животне средине-Републичка дирекција за воде Београд,ОДС ,,ЕПС Дистрибуцја'' 

д.о.о. Београд,Огранак Лесковац,Телеком Србија и ЈКП,,Водовод'' Лебане а у складу са 

чланом 54. став  1. Закона о планирању и изградњи,чланом 11. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15),и 

чланом 8. Уредбе о локацијским условима. 

 

Поступајући по захтеву овог органа Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине-Републичка дирекција за воде издало је обавештење о непотпуности поднетог 

захтева за издаваље водних услова у поступку припреме техничке документације за 

изградњу бујичне преграде у кориту Шарачког потока у Лебану ,на к.п.бр. 2831/3 

К.О.Лебане и к.п.бр.2764 и 2700,обе у К.О. Кривача  ,број обавештења 325-05-1501/2016-07 

од 29.11.2016.године, да је захтев непотпун јер не садржи документацију прописану 



Правилником о садржини и обрасцу за издавање водних аката и садржини мишљења у 

поступку издавања водних услова (,,Сл.гласник РС'' број 74/2010,116/12 и 58/14) као и 

члана 12.. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл. гласник РС“ број 113/15) и Упутством о начину и поступку поступања надлежних 

органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу 

водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број 110-00-163/2015-07 од 

19.05.2015.године) и то: 

-информацију о локацији 

-релевантна претходно издата водна акта  

 

На основу горе наведеног Одељење за урбанизам Општинске управе Лебане одбацује 

захтев за издавање локацијских услова како је прописано чланом12.став 2 Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 

113/15) и чланом 8. Став 2.овог правилника. 

 

Чланом 30.став 1.Уредбе о локацијским условима прописано је да ако ималац јавних 

овлашћења не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у 

садржини идејног решења доставњеног уз захтев за издавање локацијских услова ,дужан је 

да о томе без одлагања обавести надлежни орган,уз свеобухватно образложење на који 

начин треба допунити идејно решење.  

 

Ако подносилац захтева у року од десет дана од пројема закључка, а најкасније 30 

дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе 

усаглашени захтев и уклони 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 електронским 

путем  („Сл. гласник РС“ број 113/2015). 

 

Поука о правном средству: Против овог закључка може се изјавити приговор 

Општинском већу општине Лебане у року од три дана од дана достављања закључка, уз 

уплату 400,0 динара општинске адм. таксе, прималац општина Лебане, број рачуна 840-

742251843-73, позив на број 97 24-057. 

Закључак доставити: подносиоцу захтева, надлежном одељењу ради објављивања на 

интернет страни општине Лебане. 

 

                                                                                   Шеф одсека за урбанизам 

                                                                           Бранко Дојчиновић, дипл. инж. грађ 


