
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
Општинска управа Лебане 
Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне, комунално-грађевинске 
стамбене и инспекцијске послове 
ROP-LEB-32013-ISAW-11/2018 
Инт.06 Број 353-27/2016 
29.10.2018. год 
Цара Душана 116 
Лебане 
 
             Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове Општинске управе Лебане поступајући по захтеву Месне заједнице 
Пертате,поднетог дана 25.10.2018.године преко пуномоћника Алаксандре Цонић,дип.инж. 
арх,за издавање решења о одобрењу за извођење радова на уређењу коловоза 
саобраћајнице у оквиру постојеће регулације у улици Максима Горког у Пертату на к.п. бр. 
5135,5134 и 4442,све у К.О. Пертате,на основу члана 145.став 4. 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 29.став 6. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронском путем(,,Сл.гласник РС'' број 113/15 и 96/2016 и 
120/2017) доноси 
 

        Р Е Ш Е Њ Е 
  
ОДБИЈА СЕ захтев Месне заједнице Пертате , за издавање решења о одобрењу 

радова на уређењу коловоза саобраћајнице у оквиру постојеће регулације у улици Максима 
Горког у Пертату на к.п. бр. 5135,5134 и 4442,све у К.О. Пертате, јер је за радове наведене у 
захтеву потребно је прибавити грађевинску дозволу.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Месна заједница Пертате коју заступа Алаксандра Цонић,дип.инж. поднеола је захтев 

за издавање решења о којим се одобрава извођења радова уређењу коловоза 
саобраћајнице у оквиру постојеће регулације у улици Максима Горког у Пертату на к.п. бр. 
5135,5134 и 4442,све у К.О. Пертате, категорија објекта ,, Г '',  класификациони број објекта 
211201 . 

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 , 96/16 и 120/17) 
и то да ли је: 

 

 надлежан за издавање решења за које је поднет захтев , 

 као подносилац захтева означен инвеститор,један од суинвеститора или финансијер , 

 захтев поднет у прописаној форми и да ли захтев, односно идејни пројекат поднет уз 
захтев, садржи све прописане податке ; 

 за извођење предметних радова потребно прибављање локацијских услова и уколико 
јесте да ли је инвеститор предходно прибавио локацијске услове,односно да ли је у 
складу са чланом 28.став 3.тачка 7),8),и9) овог правилника доставио све услове за 
укрштање и паралелно вођење,односно услове у погледу мера заштите од пожара и 
експлозија,ако их је прибавио ван обједињене процедуре; 

 приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актина донетим на 
основу Закона ;  



 уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде , односно таксе   
Надлежни орган проверава и : 
1)усклађеност захтева са планским документо,односно сепаратом 
2) усклађеност захтева са локацијским условима 
 
 
Ако надлежни орган,увидом у достављену документацију,утврди  да је за радове 

наведене у захтеву потребно прибавити грађевинску дозволу,доноси решење којим одбија 
захтев,у року од осам дана од дана подношења захтева (члан 29. Став 6.Правилника о 
посупку спровођења обједињене процедуре електронским путем.)  

 
Из свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
Поука о правном средству 
На ово решење може се изјавити жалба у року од осам дана од дана достављања 

Министарству грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре -јабланички управни округ 
Лесковац уз уплату 400,0 динара републичке адм.таксе. 

 
Решење доставити: подносиоцу захтева, надлежном одељењу ради објављивања на 

интернет страни општине Лебане. 
 
 Шеф одсека за урбанизам 

                                                                                                  Бранко Дојчиновић, дипл.инж.грађ 
 


