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Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове Општинске управе Лебане поступајући по захтеву Јелице Јанковић 
из Пертата, општина Лебане, коју по приложеном пуномоћју заступа Михајловић Саша из 
Лебана, ул. Николе Тесле бр. 13, за издавање решења о одобрењу извођења радова на 
изградњи помоћног објекта – гараже са оставом за огрев, на к.п. бр. 237/2 КО Лебане, а   на 
основу члана 145. 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,  145/14, 83/18 и 31/19), 
члана 28. и члана 29.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15, 96/16 и 120/17)  доноси : 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

          ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Јелице Јанковић из Пертата, општина Лебане ,  
за издавање решења којим се одобрава извођења радова на изградњи помоћног објекта- 
гараже са оставом за огрев,  категорија А, класификациони број 111011,  на к.п. бр. 237/2  
КО Лебане, општина Лебане на локацији у улици Светог Саве у Лебану ,  јер нису 
испуњени формални услови за поступање по захтеву.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор Јелица Јанковић из Пертата, општина Лебане, поднела је дана 

11.08.2019..године захтев за издавање решења којим се одобрава  извођења радова на 
изградњи помоћног објекта – гараже са оставом за огрев на к.п. бр. 237/2 у КО Лебане, 
општина Лебане, на локацији у улици Светог Саве у Лебану,  број захтева  ROP-LEB-24214-
ISAW-3/2019.  

 
Прегледом приложене документације утврђено је да иста није потпуна, па је потребно 

доставити следеће.: 
  
- сагласност сувласника катастарске парцеле 237/2 КО Лебане на којој ће се градити 

планирани објекат  
Увидом у препис листа непокретности број 1479 Ко Лебане за к.п. бр. 237/2, која је 

прибављена по службеној дужности, у листу Б-подаци о носиоцу права на земљишту 
уписани су Јанковић Јелица обим удела ½ и Стојановић Петровка са обимом удела ½. Како 



је чланом 28 Закона о планирању и изградњи предвиђена сагласност сувласника, оверена 
у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или 
објекту који је у власништву више лица, то је потребно уз усаглашени захтев доставити 
сагласност Стојановић Петровке . 

 
- доплата РАТ у износу од 10,00 динара  
 
  
Како подносилац захтева није приложио сву документацију прописану Законом и 

подзаконским актима донетим на основу закона , то нису испуњени услови за даље 
поступање по захтеву, те је у складу са чланом 28. и 29. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015, 
96/16 и 120/17) одлучено као у диспозитиву. 

 
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 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 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  
(„Сл. гласник РС“ број 113/2015, 96/16 и 120/17). 

 
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 840-722241843-73, позив на број 97 24-057. 

 
Закључак доставити: подносиоцу захтева, надлежном одељењу ради објављивања на 

интернет страни општине Лебане. 
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