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Oдсек обједињене процедуре 
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19.12.2018. године  

 

 

 Одељење за урбанизам, имовинско правне, комунално грађевинске, стамбене и 

инспекцијске послове општинске управе Лебане, решавајући по захтеву Небојше Стошића из 

Лебана. Ул. Доситејева бр. 81,  кога  заступа АД за грађевинарство, пројектовање и 

инжењеринг Црна Трава, Лесковац, Пана Ђукића 18, за издавање решења о грађевинској 

дозволи за изградњу породично стамбеног објекта који ће се градити на   к.п. бр. 2450/6 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, 45/14 и 83/18),  члана16,17 и18  

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гл. РС, 

бр.113/15 , 96/16 и 120/2017), доноси следећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

 Одбацује се захтев ROP-LEB-23438-CPI-3/2018 заводни број  06 Broj 351-126-Г/2018  

који је поднео Небојша Стошић из  Лебане, ул. Доситејева бр. 81,   за издавање решења о 

грађевинској дозволи за изградњу породичне стамбене зграде на к.п. бр. 2450/6 у КО Лебане   

- категорија објекта А, класификациони број 111011,   општина Лебане, јер нису испуњени 

формални услови за даље поступање по захтеву.    

 

 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 

 

 Небојша Стошић из Лебана   је  преко свог пуномоћника АД за грађевинарство, 

пројектоваље и инжењеринг Црна Трава Лесковац, поднео захтев ROP-LEB-23438-CPI-

3/2018 oд 12.12.2018. године за доношења решења о грађевинској дозволи за изградњу 

породично стамбеног објекта   на к.п. бр. 2450/6  у КО Лебане,  општина Лебане.  

 

 

 

 



 

 

 

Прегледом достављене документације утврђено је да извод из пројекта за грађевинску 

дозволу не садржи податке којим би се проверила усклађеност са локацијским условима у 

погледу хоризонталне регулације и  приступа парцели. У локацијским условима  ROP-LEB-

23438- LOCH-2/18 у делу где су подаци о хоризонталној регулацији стоји да растојање 

грађевинске и регулационе линије минимално 3,00м према планираној улици. У графичким 

прилозима уз извод из пројекта није означена регулациона линија нити  планирана улица, па 

се не могу утврдити усклађеност са локацијским условима.   

  

 Члан 18 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

предвиђа да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани 

чланом 17 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 10 дана од пријема закључка из става 1 овог члана , 

а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа , 

поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке , не доставља се документација 

поднета уз захтев који је одбачен,нити се поново плаћа административна такса . 

  

 Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу 

општине Лебане  у року од 3 дана од дана достављања закључка. Приговор се предаје преко 

овог органа, таксиран са  400 динара ОАТ,  

 

 

                                                  Саветник 

                                 Душанка Марјановић Цолић 

        


