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       Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове,одсека обједињене процедуре, Општинске управе Лебане поступајући по 
захтеву инвеститора Јасмине Цакић из Лесковца, ул. Јанка Веселиновића бр. 4/70,  захтев 
поднет преко пуномоћника Миодрага Станковића из Лебана, ул. Карађорђева бр. 21,  за 
издавање решења о  одобрењу извођење радова из члана 145. Закона о планирању и 
изградњи – радови на изградњи хидрофорске кућице са бушеним бунаром на к.п. бр. 2817 у КО 
Лебану, на основу члана 145.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, 83/18, 31/19 и 37/19 ) ,члана 
28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронском путем 
(,,Сл.гласник РС'' 68/2019) доноси : 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е   

 
   

  ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев инвеститора Јасмине Цакић из Лесковца, ул. Јанка Веселиновића 
бр. 4/70,  за издавање решења о одобрењу  извођење радова из члана 145. Закона о 
планирању и изградњи- извођење радова на изградњи хидрофорске кућице са бушеним 
бунаром ,  на к.п. бр. 2817 у КО Лебане категорија  објекта А класификациони број 111011, јер 
нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.  

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 
           Инвеститор Јасмина Цакић из Лесковца  је преко пуномоћника Станковић Миодрага из 
Лебана, поднела  захтев дана 26.11.2019. године за издавање решења о одобрењу извођења 
радова на изградњи хидрофорске кућице са бушеним бунаром на к.п. бр. 2817 у КО Лебане, 

општина Лебане, на локацији у улици 8. Март бб,  заведен под бројем  ROP-LEB-36245-ISAW-
1/2019  интерни број 06 Број 351-155-Р/2019. 

 Прегледом достављене документације утврђено је да иста није потпуна, тј. недостају 
следећа документа 
 Идејни пројекат није урађен по   Правилнику о садржини, начину и поступку израде 
техничке документације према класи и намени објекта(Сл. Гл. РС, број 73/19)  

- Графичка документација у пројекту архитектуре није потпуна – недостаје ситуациони 
план, који је достављен у двг формату, а не и као део пројекта архитектуре у пдф 
формату, остали цртежи не садрже у доњем десном углу таблицу са називом 
инвеститора, називом објекта ... из члана 31 Правилника 

- У главној свесци у делу општи подаци о објекту и локацији нису уписани подаци о 
издатим локацијским условима 

- Недостаје изјава одговорног пројектанта да објекат испуњава основни захтев 
механичке отпорности и стабилности 
 



 
 
          Увидом у препис листа непокретности број 3616 КО Лебане која је прибављена по 
службеној дужности за к.п. бр. 2817 у КО Лебане утврђено је да је парцела 2817 по начину 
коришћења њива 5 и 6 класе и шума 3 класе, па је потребно вршити промену намене 
земљишта јер је по врсти земљишта  пољопривредно земљиште.  У Б листу – подаци о 
носиоцу права на земљишту наводе се четири лица заједно са подносиоцем захтева као 
носиоци права на земљишту, од којих је подносилац захтева приложио оверену сагласност од  
Стевановић Драгана и Николић Новице, док недостаје сагласност Стевановић Стојана . Уместо 
његове сагласности приложена је сагласност Стевановић Слободана, што се не може 
прихватити  јер ако је поменуто лице правни следбеник Стевановић Стојана, потребно је да се 
упише у евиденцију СКН као носилац права на земљишту.  

 
           Члан 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
предвиђа да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани 
чланом 42 овог правилника, надлежни орган захтев одбацује решењем, 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 решења 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  нити се поново плаћа  административна такса 
  

 
  Поука о правном средству: Против овог Решења може се изјавити приговор 

Општинском већу општине Лебане у року од три дана од дана достављања решења, уз уплату 
440,0 динара општинске адм. таксе, прималац општина Лебане, број рачуна 840-72251843-73, 
позив на број 97 24-057. 
         
                 

                                                                                                                   Саветник 

                                                                                                    Душанка Марјановић Цолић 
 
 


