
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
Општинска управа Лебане  
Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне, комунално-грађевинске 
стамбене и инспекцијске послове 
Одсек обједињене процедуре  
ROP-LEB-4411-ISAWHA-12/2018 
Инт. 06 Број 351-5-Р/18 
19.01.2018.године 
Цара Душана 116 
Лебане 
 
 

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове Општинске управе Лебане поступајући по захтеву Дејана Цветковића   
из Лебана, улица Доситејева број 24 кога заступа Миoдраг Станковић из Лебана ул. 
Карађорђева број 21, по приложеном пуномоћју, за издавање решења о промени намене 
објекта без извођења радова, 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 и 96/16) и  члана 
146. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС, 18/16) доноси : 

 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

 
          ОДБАЦУЈЕ СЕ  усаглашени захтев Дејана Цветковића из Лебана, улица Доситејева 
број 24, за издавање решења којим се одобрава  промена намене без извођења 
грађевинских радова  нестамбене зграде – гараже категорије „А“ класификациона ознака 
127141, спратности П, изграђене   на к.п. бр. 3166 КО Лебане у остале зграде -  перионоцу 
категорије „Б“ класификационе ознаке 127420, јер није поступио по закључку овог одељења 
ROP-LEB- 4411-ISAW-11/2o17 од 20.12.2017. 
 
   

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 
Дејан Цветковић из Лебана, улица Доситејева број 24, кога по пуномоћју заступа 

Миодраг Станковић  из Лебана ул. Карађорђева број 21, поднео је усаглашени захтев  за 
издавање решења којим се одобрава промена намене нестамбене зграде - гараже 
спратности П, изграђене на катастарској парцели број 3166 К.О.Лебане категорија објекта 
,,А''  класификациони број објекта 127141 у перионицу за прање свих врста моторних 
возила  спратности П, категорије „Б“ класификационе ознаке 127420 . 

 По претходном захтеву инвеститора за промену намене нестамбене зграде-гараже у 
пословни објекат – перионицу  од 12.12.2017. год. ово одељење донело је закључак ROP-



LEB-4411-ISAW-11/2017 од 20.12.2017.год.  у коме се од инвеститора тражи да  допуни  
захтев тиме што ће  у усаглашеном захтеву приложити нове локацијске услове за пословни 
објекат – перионицу.   

 
По пријему усаглашеног 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 и 
96/16) и  констатовао да инвеститор није поступио по закључку  ROP-LEB-4411-ISAW-
11/2017 од 20.12.2017. год.   тј. није прибавио локацијске услове 

Како подносилац захтева није прибавио   локацијске услове како је тражено 
закључком , то је и одлучено као у диспозитиву овог закључка.  

 
 
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 840-722241843-73, позив на број 97 24-057. 

 
Закључак доставити: подносиоцу захтева, надлежном одељењу ради објављивања на 

интернет страни општине Лебане. 
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