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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 Хатем Саљиху  из села Дрводељ , Општина Лебане, 
поднетог преко пуномоћника Беким Мустафа из  Бујановца улица Косовска број 23/9, 
поднетог дана 13.06.2017.године, за издавање локацијских услова за изградњу зграде за 
обављање муслиманских верских и других обреда , просторија за испраћај, на к.п.бр. 75 К.О. 
Дрводељ, на основу члана 53.а и члана 8.Ђ. 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.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл. гласник РС“ број 113/15 и 96/16), и члана 146. Закона о општем управном поступку („Сл. 
Гласник Рс'' број 18/2016), доноси 
 

        З А К Љ У Ч А К 
 

          ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Хатем Саљиху  из села Дрводељ , Општина Лебане, 
поднет дана 13.06.2017. год. преко пуномоћника Беким Мустафа из Бујановца улица 
Косовска број 23/9, за издавање локацијских услова за изградњу зграде за обављање 
муслиманских верских и других обреда , просторија за испраћај, на к.п.бр. 75 К.О. Дрводељ 
општина Лебане ,јер није платио накнаду за ЦЕОП,републичку административну таксу и 
општинску накнаду за издавање локацијских услова с обзиром да је прекорачен рок од 30 
дана од дана доношења закључка о одбацивању захтева ROP-LEB-11473-LOC-
1/2017,донетог дана 12.05.2017.године. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
                Хатем Саљиху  из села Тупале,општина Медвеђа,поднеo је захтев дана 
27.04.2017. год. преко пуномоћника Беким Мустафа из  Бујановца улица Косовска број 23/9, 
за издавање локацијских услова за изградњу зграде за обављање муслиманских верских и 
других обреда , просторија за испраћај, на к.п.бр. 75 К.О. Дрводељ,општина Лебане, заведен 
под бројем ROP-LEB-11473-LOC-1/2017 инт. 06 Број 353-8/2017 од 27.04.2017 године . 

        

 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 утврдио да  графички прилози идејног решења 
нису израђени на геодетској подлози  која садржи топографски приказ терена,са 
уцртаним границама парцела (члан 40.Правилника о о садржини,начину и посупку 
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објекта (,,Сл.гласник РС'' број 23/15,77/15 и 58/16) и да идејно решење не садржи 
податке за објекат у изграњи--темеље евидентиране у листу- Скица темеља на к.п.бр. 
95 К.О. Дрводељ, тј.да ли је евидентирани започети објекат на парцели број 75 К.О. 
Дрводељ или на парцели 95 К.О.Дрводељ. 

 
 
 
 
   



 
 
Како je захтев за издавање локацијских услова имао недостатке у садржини 

достављеног идејног решења, то нису били  испуњени услови за даље поступање по 
захтеву, те је у складу са чланом 8. став 1. и став 2. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015 и 96/16) овај 
орган одбацио захтев закључком ROP-LEB-11473-LOC-1/2017 од 12.05.2017.године,уз 
навођење свих недостатака,односно разлога за одбацивање. 

 
Поступајући по наведеном закључку подносилац захтева је поднео усаглашен захтев 

дана 13.06.2017.године,након истека рока од 30 дана од дана његовог објављивања на 
интернет страници надлежног органа. 

 
Чланом 8.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015 и 96/16)прописано је да ако подносилац захтева у року 
од десет дана од пријему закључка из става 1. И ст.2 овог члана ,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 за подношење захтева и накнаду. 

 
Како подносилац захтева није поднео усаглашен захтев у року, потребно је да поново 

плати накнаду за ЦЕОП,републичку административну таксу и општинску накнаду за 
издавање локацијских услова. 

 
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 страни општине Лебане. 
 
 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 


