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Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове Општинске управе Лебане поступајући по захтеву Бобана 
Стојановића из Бошњаца, општина Лебане кога заступа Граница Додић из Лебана, ул. 
Цара Душана бр 81/13, по приложеном пуномоћју, за издавање решења о одобрењу 
извођења радова на изградњи помоћног објекта – економског објекта за гаражирање 
пољопривредних машина', 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 и 145/14), 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 K 
 

 
          ОДБАЦУЈЕ СЕ   захтев Бобана Стојановића из Бошњаца, општина Лебане, за 
издавање решења којим се одобрава  извођење радова на изградњи  економског  објекта 
за гаражирање пољопривредних машина,  категорије „А класификационе ознаке 127141, на 
кат. парцели 6274 у КО Пертате, јер нису испуњени формални услови за доношење 
решења. 
   

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Бобан Стојановић из Бошњаца, општина Лебане,   поднео је преко пуномоћника 
Границе Додић из Лебана   захтев  за издавање решења којим се одобрава извођење 
радова на изградњи економског објекта за гаражирање пољопривредних машина, 
спратности П,  категорија објекта ,,А''  класификациони број објекта 127141, на к.п. бр. 6274 
у   Ко Пертате, село Бошњаце. 

   
 
По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за 

поступање по захтеву, како је прописано чланом 29. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 
120/2017) и  констатовао да  захтев инвеститора има формалне недостатке и то :  



- Није уплаћена републичка административна такса за објекте категорије А у износу 
од 450,00 динара  

-  Сагласност сувласника на парцели на којој се планира изградња објекта није 
оверена у складу са законом 

- Идејни пројекат није урађен у складу са Правилником о садржини, начину и 
поступку израде и начину вршења  контроле техничке документације према класи 
и намени објеката (неусаглашени  подaци о пројектанту, нема потписа 
инвеститора којим именује главног пројектанта) 

-  
Имајући у виду да захтев инвеститора садржи формалне недостатке  из члана 29 
Правилника, одлучено је као у диспозитиву. 
 

Ако подносилац захтева у року од десет дана  од дана пријема овог закључка , а 
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, 
поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију 
поднету уз захтев који је одбачен, нити поново 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 за подношење захтева и накнаде    

 
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 840-742251843-73, позив на број 97 24-057. 

 
Закључак доставити: подносиоцу захтева, надлежном одељењу ради објављивања на 

интернет страни општине Лебане. 
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