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 Одељење за урбанизам, имовинско правне, комунално грађевинске, 
стамбене и инспекцијске послове општинске управе Лебане, решавајући по 
захтеву Станојке Радосављевић из  Лебана улица Цара Душана број 154,за 
издавање решења о одобрењу  извођењa радова на санацији крова породично 
стамбене зграде  на к.п. бр. 3165/1 у КО Лебане, а на основу члана  8 и 8ђ Закона о 
планирању и изградњи (Сл. гл. РС. 72/09, 81/09, 64/10,-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 
50/12-УС, 132/14,145/14), члана 28 и 29 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (Сл. гл. РС, бр.113/15), и члана 210 
Закона о општем управном поступку (Сл. Лист СРЈ, 33/97 и 31/01 и сл. гласник РС, 
30/10)   доноси следећи 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 
 Одбацује се захтев ROP-LEB-27790-ISAWHA-2/2016  заводни број  06 Broj 
351-65- e/2016  који је поднела Станојка Радосављевић из Лебана улица Цара 
Душаба број 154 ,  за издавање решења о одобрењу извођења радова на санацији 
кровне конструкције породично стамбене зграде  на к.п. бр. 3165/1  КО Лебане , 
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву,ниједостављено 
пуномоћје за заступање..    
 
  
                                              О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 
 
 Станојка Радосављевић из Лебана улица Цара Душана број 154 , преко  
пуномоћника Саше Михајловић  из Лебана, ул. Николе Тесле  бр. 13 , поднела је   
захтев за издавање  решења о извођењу радова за санацији кровне конструкције 
породично стамбне зграде на к.п. бр. 3165/1 у КО Лебане . Уз  захтев је приложила  
- идејни пројекат санације објекта . 
- доказ о плаћеној накнади за  ЦЕОП  у износу од 2.000,00 динара 
-решење о озакоњењу предметног објекта 06 Број 351-1259/16 од 
05.10.2016.године 
-пуномоћје којим председник Општине Лебане овлашћује ЈП ,,Дирекција за 
планирање и изградњу за заступање Општину Лебане у поступку пред Одељењем 
за урбанизам,а директор ЈП ,,Дирекција за планирање и изградњу'' Лебане је 
овластио Сашу Михајловић,радника дирекције да заступа Радосављевић Станојку 
у поступку изадавања решења којим се одобрава извођење радова за санацији 
кровне конструкције породично стамбне зграде на к.п. бр. 3165/1 у КО Лебане. 
 
 



 
 
  
 У поступку обраде предмета  утврђено је да нису испуњени формални 
услови , јер пуномоћје које је достављено уз захтев није валидно.Потребно је да 
Радосављевић Станојка која је власник објекта лично поднесе захтев за санацију 
кровне конструкције или да овласти неког ко ће је заступату у поступку.   

   
 Члан 29 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем предвиђа да ако нису испуњени формални услови за даље 
поступање по захтеву, прописани чланом 29 овог правилника, надлежни орган 
захтев одбацује закључком, у року од 5 дана од дана подношења захтева, уз 
навођење свих недостатака. Имајући у виду овај члан Правилника, одлучено је као 
у диспозитиву.    

 Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка, а 
најкасније 30 дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног 
органа, поднесе усаглашени захтев и уклони све  недостатке, не доставља 
документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа 
административна такса из члана 28.став 2 тачка2) Правилника о поступку 
обједињене процедуре електронским путем. 

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, односно накнаде и 
накнаде за Центалну евиденцију. 

 
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 

 
 
 
 
                                                                         Шеф одсека за урбанизам 
                                                                     Бранко Дојчиновић дипл.инж.грађ. 
 
 
 
 
 

       


