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

инспекцијске послове, Одсек за спровођење обједињене процедуре Општинске управе 
Лебане поступајући по захтеву Митић Слободана из села Пертате,Општина Лебане, 
поднетог преко пуномоћника Саше Михајловић из Лебана,улица Боре Станковића бр.12, 
поднетог дана 13.06.2018.године, за издавање локацијских услова за изградњу хидрофорске 
кућице са оставом за баштенске алатке, на к.п.бр. 4596 К.О. Пертате , на основу 53.а  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 6-8.Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15 и 96/16 и 
120/2017), 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 Митић Слободана из села Пертата, Општина Лебане, 
поднет поднет преко пуномоћника Саше Михајловић из Лебана,улица Боре Станковића 
бр.12, за изградњу хидрофорске кућице са оставом за баштенске алатке, на к.п.бр. 4596 К.О. 
Пертате,јер нису испуњени формални услови за поступање. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
               Митић Слободан из села Пертате, Општина Лебане, поднео је захтев преко 
пуномоћника Саше Михајловић из Лебана,улица Боре Станковића бр.12, за изградњу 
хидрофорске кућице са оставом за баштенске алатке, на к.п.бр. 4596 К.О. Пертате. 
 

     По пријему захтева за издавање локацијских услова овај орган је проверио 
испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, како је прописано чланом 7. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 
гласник РС“ број 113/2015 и 96/16 и 120/2017) и то да ли је: 

 

 надлежан за поступање по захтеву, 

 захтев поднет у прописаниј форми и да ли садржи све прописане податке, 

 уз захтев приложено идејно решење 

 уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде. 
 
 
Поред приложеног доказа о уплати  накнаде за ЦЕОП,доказа о уплати општинске 
накнаде,пуномоћја, уз захтев је приложено идејно решење заведено под бројем 48/2018, 



израђено од стране  Студио за пројектовање и извођење радова у грађевинарству 
,,Белведере'' Лебане,Боре Станковића 12,одговорно лице пројектанта је Саша 
Михајловић,главни пројектант   Саша Михајловић,дипл.инж.арх, број лиценце 300 H409 09. 
 

 
                 Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступаље по захтеву 
нису испуњени формални услови, односно да : 

- графички прилози идејног решења  израђени су на геодетској подлози  која не 
садржи садржи топографски приказ терена,не саржи податке о постојећем 
локалном путу –регулациону и грађевиску линију с обзиром да је Планом 
генералне регулације за насеља Бошњаце,Пертате и Ћеновац  (,,Сл.гласник 
града Лесковца број 13/2012'') предвиђена ширина регулације 7,5м. 

  
     Чланом 6. и чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15 и 96/16 и 120/2017), прописано је да се 
поступак за издавање локацијских услова покреће подношењем захтева надлежном органу 
кроз ЦИС, да надлежни орган, по пријему захтева, проверава испуњеност формалних 
услова за поступање по захтеву.  

      
    На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по 

захтеву нису испуњени формални услови предвиђени Законом о планирању и изградњи и 
чланом 8.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл. гласник РС“ број 113/15 и 96/16 и 120/2017), то је одлучено као у диспозитиву.     

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

Општинском већу општине Лебане, у року од три дана од дана достављања закључка. 
 
Закључак доставити: подносиоцу захтева, надлежном одељењу ради објављивања на 

интернет страни општине Лебане. 
 
 
                                                                                           Шеф одсека за урбанизам 
                                                                                   Бранко Дојчиновић, дипл. инж. грађ 


