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Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове, одсек обједињене процедуре, Општинске управе Лебане поступајући 
по захтеву  ,,ЛЕМЕКС Гамаком д.о.о.Лесковац,Влајкова 163/4,кога по приложеном 
пуномоћју заступа Маја Илић из Ниша,ул.Милана Поповића бр.24,за издавање                    
локацијских услова за изградњу мале соларне електране на крову пословног објекта бр.1 
хладњача,спратности ,,П+1'' и на крову пословног објекта бр.2 магацин 
поврћа,спратности,,П'' на  на катастарској .парцели број 395/1 К.О. Ждеглово, на основу 
члана 53а. 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 7. и члана 8. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 
гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/17) доноси  

 
З А К Љ У Ч А K 

 
          ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ,, Лемекс Гамаком'' д.о.о.Лесковац,Влајкова 163/4,за издавање 
локацијских услова за изградњу мале соларне електране на крову пословног објекта бр.1 
хладњача,спратности ,,П+1,,и на крову пословног објекта бр.2 магацин 
поврћа,спратности,,П'' на  на катастарској .парцели број 395/1 К.О. Ждеглово,  категорија 
објекта „Г“  класификациони број 230201, јер нису испуњени формални услови за 
поступање по захтеву –нису приложени докази о уплати пропсаних такси и накнада и није 
приложен катастарско топографски план.. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
,, Лемекс Гамаком'' д.о.о.Лесковац,Влајкова 163/4,поднео је захтев за издавање 

локацијских услова за изградњу мале соларне електране на крову пословног објекта бр.1 
хладњача,спратности ,,П+1,,и на крову пословног објекта бр.2 магацин 
поврћа,спратности,,П'' на  на катастарској .парцели број 395/1 К.О. Ждеглово, 
Лебане,категорија објекта ,,Г''  класификациони број објекта 230201.   

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  таксе и накнаде прописане чланом 6.став 
2.тачка2) овог правилника 

 



По провери испуњености формалних услова утврђено је да:  
-инвеститор  уз захтев није приложио доказ о уплати републичке административне 

таксе у износу од 3640,00 динара (тарифни број 171в Закона о републичким 
административним таксама) и доказ о уплати општинске накнаде у износу од 5600,00 
динараидејно. 

 
-није приложио катастарско топографски план  потписан електронски,  оверен од 

стране овлашћене геодетске куће  и  личном лиценцом.  
  
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 поново плаћа административну таксу за подношење захтева 
и накнаду наведену у члану 6.став 2.тачка 2) овог правилника. 

 
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 за подношење захтева и накнаде 
наведених  у члану 6.став 2.тачка 2) овог правилника. 

 
Ако уз усаглашени захтев ис става 6.овог члана подносилац захтева достави 

измењени документ који је већ доставио уз одбачени захтев,надлежни орган ће поступати 
по том измењеном документу. 

 
Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог 

за одбацивање захтева,подносилац не може поново користити право из става 6. Овог 
члана. 

 
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 840-72251843-73, позив на број 97 24-057. 

 
Закључак доставити: подносиоцу захтева, надлежном одељењу ради објављивања на 

интернет страницу општине Лебане. 
 

                                                                                                            Шеф одсека                                                                                            
                                                                                              Бранко Дојчиновић,дипл.инж.грађ. 


