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             Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове Општинске управе Лебане поступајући по захтеву Душка и Смиљане 
Коцић из Коњина, општина Лебане, поднетог преко пуномоћника  Саше Михајловића из Лебана, 
ул. Николе Тесле бр. 13,  за доношење решења о извођење радова на изградњи хидрофорске 
кућице са бушеним бунаром на к.п. бр. 2048/24  у КО Коњино, Лебане, а 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 и 83/18,31/2019, 37/2019 и 9/2020),  ,члана 28 Правилника 
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. Гласник РС, број 
68/2019), доноси: 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е   

 
   

  ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Душка и Смиљане Коцић из Коњина, општина 
Лебане,  за издавање решења о одобрењу  извођење радова на изградњи хидрофорске кућице 
са бушеним бунаром на  к.п. бр. 2048/24  у КО Коњино, општина Лебане,  категорија објекта А, 
клсификациони број 111011,   јер нису испуњени формални услови за поступање по захтеву. 

 
  .  
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

 
           Инвеститори Душко и Смиљана Коцић из Коњина, Лебане,  су преко пуномоћника Саше 
Михајловића из Лебана,  поднели захтев дана 06.04.2021. године за издавање решења о 
одобрењу извођења радова  на изградњи хидрофорске кућице са бушеним бунаром  на к.п. бр. 
2048/24 у КО Коњино,  општина Лебане, заведен под бројем  ROP-LEB-3585-ISAW-2/2021  
интерни број 06 Број 351-48-Р/2021. 
 У поступку утврђивања формалних услова за поступање по захтеву утврђено је да 
техничка документација није у складу са издатим локацијским условима у погледу 
хоризонталне регулације – у локацијским условима предвиђено је растојање између 
грађевинске и регулационе линије минимално  5 метара, што није испоштовано у графичкој 
документацији пројекта архитектуре  
 Ако подносилац захтева у року од десет дана од   пријема решења, а најкасније 30 дана 
од његовог објављивања на интернет страницу надлежног органа поднесе усаглашен захтев и 
отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је 
одбачен, нити поново плаћа административну таксу за поднети захтев и накнаду 

 
. 

  



                              
 
 
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 за подношење захтева и накнаде. 

 
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. 
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