РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
Општинска управа Лебане
Одељење за урбанизам,
имовинско-правне, комунално-грађевинске
стамбене и инспекцијске послове
Oдсек обједињене процедуре
ROP-LEB-2100-ISAW-1/2021
06 Број 351-7/2021
04.02. 2021.године
Лебане
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и
инспекцијске послове Општинске управе Лебане поступајући по захтеву Општине Лебане, Цара
Душана 116, захтев поднет преко пуномоћника ЈП „Лебане“ Лебане, лице које ће електронски
оверити захтев Весна Илић, радник ЈП Лебане, за издавање решења којим се одобрава
извођење радова на реконструкцији тротоара - поплочавање и реконструкцији јавног
осветљења на катастарским парцелама број 3854/1 и 3068 обе у К.О. Лебане, на основу члана
8ђ. и члана 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18,31/2019, 37/2019 и 9/20),
члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“ број 68/19) и члана 136. Закона о општем управном поступку ( Сл. гласник РС
18/2016 и 95/2018), доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Одобрава се инвеститору Општини Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, Лебане, извођење
радова на реконструкцији тротоара – поплочавање и реконструкцији јавног осветљења на к.п.
бр. 3854/1 и 3068 обе у КО Лебане, од моста на реци Јабланици у улици 19. Август до прилаза у
Зелену пијацу у улици Цара Душана у регулацији постојеће саобраћајнице у складу са
фактичким стањем на терену.
Категорија објекта ,,Г'', класификациони број 211201.
Укупна површина која ће се поплочавати је 2.488,00 м2, од тога тротоар П1 је површине
668,00м2, тротоар П2 је 1.020,00 м2 и тротоар П3 је површине 800,00 м2..
Предрачунска вредност радова је 9.725.086,00 динара
Идејни пројекат реконструкције тротоара – поплочавање и реконструкције јавног
осветљења, који је саставни део овог решења, састоји се од главне свеске, пројекта
архитектуре и пројекта електроенергетских инсталација. Идејни пројекат израдило је „ЈП
Лебане“ Лебане, одговорно лице пројектанта је Златко Недељковић, дипл.правник , главни
пројектант Весна Илић за пројекат архитектуре и Мартин Станковић, за пројекат
електроенергетских инсталација
Ослобођено плаћања доприноса за уређивање грађевинско земљишта како је прописано
чланом 97.Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС'' број 72/08,81/09,исправка
24/11,121/12,42/13-УС 50/13-98/13-УС,132/14,145/14 и 83/18,31/2019, 37/2019 и 9/2020).

Инвеститор је дужан да органу који је издао решење о одобрењу поднесе пријаву радова
најкасније осам дана пре почетка извођења радова.
Ово решење о одобрењу извођења радова престаје да важи ако се не изврши пријава
радова у року од три године од од дана правноснажности решења оодобрењу извођења радова
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Инвеститор Општина Лебане, ул Цара Душана 116 поднела је захтев овом одељењу
преко свог пуномоћника Весне Илић.., заведен под бројем ROP-LEB-2100-ISAW-1/2021 , за
издавање решења о одобрењу извођења радова на реконструкцији тротоара – поплочавање и
реконструкцији јавног осветљења од моста на реци Јабланици у ул. 19. Август до прилаза у
Зелену пијацу у улици цара Душана на к.п. бр. 3854/1 и 3068 обе у КО Лебане, општина
Лебане
Уз захтев за издавање решења о 'одобрењу извођења радова инвеститор је приложио
следећу документацију:
1. Идејни пројекат , израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке
документације, који се састоји од главне свеске, пројекта архитектуре и пројекта
електроенергетских инсталација
2. Извод из ЛН за парцеле 3068 и 3854/1у КО Лебане
3. Овлашћење за заступање за ЈП Лебане
4. Овлашћење ЈП Лебане за Весну Илић
5. Накнада за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара
6. Ослобођено плаћања републичке административне таксе ( члан 18 Закона о републичким
административним таксама)
Поука о правном средству
Против овог решења може се изјавити жалба ,Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Београд – јабланички управни округ Лесковац у року од 8 дана од дана
пријема истог. Жалба се предаје преко овог органа таксирана са 460,00 динара административне
таксе.
Саветник
Душанка Марјановић Цолић
Dušanka MarjanovićColić
907382523-1502959746
213

Digitally signed by Dušanka Marjanović-Colić
907382523-1502959746213
DN: c=RS, l=Lebane, o=07226608 OPŠTINA
LEBANE, ou=102878648 Objedinjena
procedura,odeljenja urbanizma, cn=Dušanka
Marjanović-Colić 907382523-1502959746213
Date: 2021.02.04 08:34:17 +01'00'

