Република Србија
Град Лесковац
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Одељење за урбанизам
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ROP-LES-2252-ISAW-3/2022
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Лесковац

Градска управа града Лесковца, Одељење за урбанизам, поводом захтева ОШ „Бора Станковић“ из
Богојевца, поднетог преко пуномоћника Славољуба Станковића из Лесковца, за издавање решења о
одобрењу, на основу члана 145. Закона о планирању и изградњу (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 28.став 5. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, бр. 68/19) а у вези са чланом 50. (с7)
Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 9/20), доноси

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ОШ „Бора Станковић“ из Богојевца, за издавање решења о одобрењу за
реконструкцију зграде за основно образовање у Навалину на КП бр. 1373 КО Навалин, због
неиспуњења формалних услова за поступање по захтеву.

Образложење
ОШ „Бора Станковић“ из Богојевца, поднела је овом одељењу дана 06.09.2022. године, преко
Централног информационог система АПР-а, захтев за издавање решења о одобрењу за извођење
радова на реконструкцији зграде за основно образовање у Навалину на КП бр.1373 КО Навалин.
Захтев је поднет преко пуномоћника Славољуба Станковића из Лесковца, заведен код Централне
евиденције АПР-а под бр. ROP-LES-2252-ISAW-3/2022, код одељења заведен под бр.351-17755/22-02.
Уз захтев инвеститор је приложио; пуномоћје, доказ о уплати накнаде за услуге АПР-а (износ од
2.000,00 динара), Идејни пројекат реконструкције бр. 424 од септембра 2022.године урађен од
''Станковић инжењеринг'' д.о.о из Лесковцачији је саставни део главна свеска, пројекат конструкције,
пројекат архитектуре, пројекат хидротехничких инсталација, пројекат електроенергетских
инсталација, елаборат енергетске ефикасности и елаборат заштите од пожара, сагласност Државног
правобранилаштва, Одељење у Лесковцу бр.Р.601/18 од 09.01.2019.године и пуномоћје.

Провером испуњености услова за поступање по захтеву утврђено је да:
-Увидом у листу непокретности подносилац захтева има право коришћења предметног објекта док се
исти налази у својини Града Лесковца. Имајући у виду напред наведено ОШ „Бора Станковић“ из
Богојевца, не може бити подносилац захтева за издавање одобрења за реконструкцију.
-Пројектом хидротехничких инсталација предвиђена је реконструкција хидротехничких инсталација,
изградња хидрантске мреже и реконструкција водоводног прикључка са изградњом новог водомерног
окна на 1,5 м од регулационе линије и са повећањем капацитета у односу на капацитет предвиђен
Идејним пројектом који је саставни део решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-LES-24529ISAW-1/2019, заводни број 351-24529/19-02. За овакву интервенцију неопходно је исходовати услове
ЈКП „Водовод“ Лесковац.
Имајући у виду напред наведено а како нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, донета је
одлука као у диспозитиву, на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.
72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и чл. 28. став 5. Правилника о
спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, бр.68/19).
Сходно чл. 28 ст. 15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Сл. гласник РС'', бр. 68/19), подносилац захтева има право на поновно усаглашавање захтева у
складу са ставом 11. овог члана тј. без достављања веднете документације и без поновног плаћања
административне таксе за подношење захтева и накнаде из члана 28.став 2.тачка 2) овог правилника.
Против овог решења може се електронским путем уложити приговор року од 3 дана од дана пријема
истог Градском већу града Лесковца. Приговор се предаје електронским путем таксиран са 240,00
динара административне таксе на ж.р.бр. 840-742241843-03, позивом на број 97 21-058 корисник Град
Лесковац.
Решење доставити :подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији, архиви града Лесковца и објавити
на интернет страници надлежног органа.
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