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Лебане 

 

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

послове Општинске управе Лебане поступајући по захтеву  Драгана Станковића из Лебана, ул. 19. 

Август бр.  40,  захтев поднет преко пуномоћника Весне Илић из Лебана, ул. 19. Август бр. 2, за 

издавање решења  којим се одобрава извођење радова на спољном уређењу дворишта на к.п. бр. 1992/2 у 

КО Лебане, на основу члана 145 став 4. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 

81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и члана 136. Закона о 

општем управном поступку („Сл.гласник РС, 18/16), доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

   

  ОДБИЈА СЕ захтев инвеститора Драгана Станковића из Лебана, ул. 19. Август бр. 40,  за 

издавање решења о одобрењу извођења радова  на спољном уређењу  дворишта на к.п. бр. 1992/2 у КО 

Лебане због тога што је за радове предвиђене идејним пројектом приложеним уз захтев потребно 

прибавити грађевинску дозволу.  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

           Инвеститор Драган Станковић из Лебана  је преко пуномоћника   Весне Илић  из Лебана 'поднео 

захтев дана 02.04.2018. године за издавање решења о одобрењу извођења радова на спољном уређењу 

дворишта  на к.п. бр. 1992/2 у КО Лебане, заведену по бројем   ROP-LEB-8232-ISAW-1/2018 интерни 

број 06 Број 351-34-Р/2018. 

По пријему захтева овај орган је извршио увид у идејни пројекат приложен уз захтев и констатовао 

да је за радове предвиђене идејним пројектом потребно прибавити грађевинску дозволу. 

Закон о планирању и изградњи  је прописао да се грађењу може приступити на основу 

правоснажног решења о грађевинској дозволи и пријави радова. Закон такође предвиђа да се за неке 

објекте и радове не прибавља акт надлежног органа за градњу (члан 144), а за неке објекте и радове се 

прибавља решење о одобрењу извођења радова (члан 145) при чему набрaја објекте и радови за које се  

не издаје грађевинска дозвола већ се издаје решење о одобрењу извођења радова. 

 Радови који су предвиђени идејним пројектом који је приложен уз захтев –уређење дворишта са 

изградњом два  армирана бетонска потпорна зида један дужине 9м и други дужине 14м и највеће висине  

3,2м , не спадају у радове за које се доноси решење о одобрењу извођења радова из члана 145 Закона   

          Како предвиђени радови нису обухваћени чланом 145 Закона, то је и одлучено као у диспозитиву 

овог решења. 

         Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре ,јабланички управни округ  у року од осам дана од дана 

достављања решења,уз уплату 400,0динара  адм.таксе,,број рачуна 840-722241843-73,позив на број 97 

24-057. 
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