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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  ПТП Мимпеш д.о.о, ул. Николе Пашића бр. 21, Лебане, захтев поднет 
преко пуномоћника Ненада Стефановића из Лесковца, ул. Гаврила Принципа бр. 15,  за 
издавање решења о  одобрењу извођење радова из члана 145. Закона о планиранју и 
изградњи на к.п. бр. 6934 у КО Пертате, 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 ПТП Мимпеш д.о.о. Лебане, ул. Николе Пашића бр. 
21, за издавање решења о одобрењу  извођење радова из члана 145 Закона о планирању и 
изградњи,  на к.п. бр. 6934 у КО Пертате, јер нису испуњени формални услови за поступање по 
захтеву- захтев није поднет у законом прописаном формату предвиђеном за форму 
електронског документа.  .  

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 
           Инвеститор ПТП Мимпеш д.о.о Лебане је преко пуномоћника Ненада Стефановића из 
Лесковца, поднео захтев дана 28.10.2019. године за издавање решења о одобрењу извођења 
радова из члана 145 Закона о планирању и изградњи на к.п. бр. 6934 у КО Пертате, општина 

Лебане, заведен под бројем  ROP-LEB-33008-ISAW-1/2019  интерни број 06 Број 351-146-

Р/2019. 
 Орган наддлежан за поступање по овом захтеву није могао да се упозна са садржајем 
документације приложене уз захтев, јер документација прослеђена уз захтев није била у 
прописаном формату за електронски документ 
 Сва акта која доносе, односно размењују надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у 
обједињеној процедурии / или ради употребе у тој процедури, као и други документи које 
подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној 
процедури, достављају се у форми електронског документа у пдф формату (члан 3. став 2. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем) 
 
 Како захтев са приложеним електронским документима није поднeт у прописаном 
формату, то надлежни орган није у могућности да се упозна са приложеном документацијом  
нити да испита евентуалне формалне и друге недостатке у захтеву . 
 

                              



Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема решења  а најкасније 30 дана од 
његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и 
уклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, 
нити поново плаћа административну таксу за подношење захтева 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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