
 

 

Република Србија  

Општина Лебане 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, имовинско 

правне, комунално грађевинске, 

стамбене и инспекцијске послове,  

Одсек обједињене процедуре 

ROP-LEB-27203-IUP-17/2021 

06 Број 351-46-У/2021 

21.04.2021. године 

Л е б а н е 

 

 

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

инспекцијске послове општинске управе Лебане, решавајући по захтеву Togitwins д.оо 

Београд (Земин), Цетињска 36, Београд (Земун),   захтев  поднет  преко пуномоћника  Весне 

Илић из Лебана, ул. 19. Август бр. 2,  за издавање решења о употребној дозволи за  објекат 

затворено складиште са три стране  за  пољопривредне производе,  изграђен  на к.п. бр. 

1796/2 у КО Тогочевце, oпштина Лебане, а на основу члана  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, 83/18,  31/19 и 37/19 ),  члана 42, 43 и 44 Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр.68/19), доноси 

следећи : 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е   

 

 

Одбацује се захтев ROP-LEB- 27203-IUP-17/2021 заводни број 06 Број 351-46-У/2021  

који је поднео Togitwins д.о.о. Београд,(Земун), Цетињска 36, Београд, (Земун), за издавање 

решења о употребној дозволи за објекат затворено складиште са три стране за 

пољопривредне производе, категорија објекта Б, класификациони број 125221 изграђен  на 

к.п. 1796/2 у КО Тогочевце,  општина Лебане, због недостатака у геодетском елаборату. 

     

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 

 

Инвеститор Togitwins д.о.о. Београд, (Земун)  је преко свог пуномоћника Весне Илић 

из Лебана, поднео захтев ROP-LEB-27203-IUP-17/2021 од 01.04.2021. године за доношења 

решења о употребној дозволи за објекат затворено складиште са три стране за 

пољопривредне производе , изграђен на к.п. бр.1796/2 у КО  Тогочевце,  општина  Лебане.   

 

У поступку провере испуњености формалних услова за издавање употребне дозволе 

за предметни објекат, после слања  геодетског елабората за изведени објекат на преглед РГЗ ,  

Групи за катастар непокретности Лебане, РГЗ-Групa за катастар непокретности Лебане је 



послала  обавештење о прегледу елабората геодетских радова за изведени објекат број 952-

04-06433/2021 од 07.04.2021 године  у коме обавештава надлежни орган  да елаборат 

геодетских радова за изведени објекат има недостатака, тј. није спроводљив. 

С обзиром да постоји недостатак у елаборату геодетских радова, потребно је да 

инвеститор изврши исправку елабората. 

 

          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 који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса . 

  

 Против овог решења подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу 

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

овог органа, таксиран са  480,00 динара ОАТ,  

 

 

                                                      Саветник 

                                       Душанка Марјановић Цолић 

        


