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            Општинска управа општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање, решавајући по захтеву Привредног Друштва „FOODBERRIES“доо 

Раковац, општина Беочин, ул. Мирослава Мике Антића број 85, матични број 5149109, ПИБ 

11105200 за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног 

објекта-бунара на кат. парцели број 186/1 КО Непричава, на основу члана 8ђ. и 145. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 одлуке УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014,83/2018 и 31/2019), члана 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл.гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), и члана 

136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018),  

доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Привредног Друштва „FOODBERRIES“доо Раковац, 

општина Беочин, ул. Мирослава Мике Антића број 85, матични број 5149109, ПИБ 11105200 за 

издавање Решења којим се одобрава извођење радова за изградњу помоћног објекта-бунара, 

на катастарској парцели број 186/1 КО Непричава, због формалних недостатака. 

 

                                                 О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е      

                Привредно  Друштво „FOODBERRIES“доо Раковац, општина Беочин, ул. Мирослава 

Мике Антића број 85, матични број 5149109, ПИБ 11105200 поднело је захтев за издавање 

Решења којим се одобрава извођење радова за изградњу помоћног објекта-бунара за потребе 

заливања пољопривредних култура које се узгајају на кат. парцели број 186/1 КО Непричава на 

којој је планирана изградња објекта а kojи је заведен под бројем  ROP-LAJ-26581-ISAW-1/2019 

од  05.09.2019. године 

 

Уз захтев инвеститор је приложио: 

- Општа документација-Локацијски услови број ROP-LAJ-15192-LOK-1/2019 од 

05.08.2019. године, 

- Техничка документација: Идејни пројекат (0 – Главна свеска, 3. Пројекат 

хидротехничких инсталација, 4-Пројекат електро инсталација 



 Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева, за доношења решења 
о одобрењу извођења радова и накнаде за централну евиденцију 

 Пуномоћjе за подношење захтева. 
 

              Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису       
испуњени формални услови, односно да није извршена уплата Републичке административне 
таксе за подношење захтева и доношење решења у износу законом предвиђеном. 
 
             Увидом у достављени доказ о уплати републичке аднинистартивне таксе, констатовано 
је да је  за подношење захтева уплаћена такса у износу од 310,оо динара а за доношење решења 
којим се одобрава извођење радова на изградњи поноћног објекта „Г“ категорије, у складу са 
чланом 145 Закона о планирању и изградњи,  износ од 5.460,00 динара. 
 
             У складу са Законом о Републичким аднинистративним таксама („Службени гласник РС“ 
број 43/2003, 51/2003-испр.. 61/2005, 101/2005-др. Закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 
93/2012, 47/2013,-усклађени дин. изн. 65/2013,-др. Закон, 57/2014-усклађен дин. из. 45/2015-
усклађен дин. из., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађен дин. изн.,  61/2017-усклађен дин. изн. 
113/2017. 3/2018-исп., 50/2018, 95/2018 и 38/2019) прописана је такса за подношење захтева у 
износу од 320,00 динара (тарифни број 1.) а за доношење решења којим се одобрава извођење 
радова на изградњи објекта (члан 145. Закона о планирању и изградњи) у износу од 5.630,00 
динара (тарифни број 165). 
 
             У складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлуке УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,83/2018 и 31/2019), Решење о одобрењу извођења 
радова издаје се инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је 
доставио потребну техничку документацију, доказе о уплати одговарајуће таксе и накнаде и 
друге доказе у складу са прописима којима се ближе уређује поступак спровођења обједињене 
процедуре. 
 
              Чланом 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре прописано 
је да поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона, 
покреће подношењем захтева надлежном органу, да надлежни орган, по пријему захтева 
проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву а сходно примени одредаба 
члана 16. Правилника проверава испуњеност формалних услова. 
 
              На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по захтеву 
нису испуњени формални услови предвиђени Законом и Правилницима, то су се у складу са 
чланом 8ђ и 145. Закона о планирању и изградњи и члана 28. и 29. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре, стекли су се услови за примену цитираних прописа, те је 
одлучено као у диспозитиву. 
 
             Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев са отклоњеним недостацима у року 

10. дана од пријема овог закључка  а најкасније 30. дана од дана објављивања закључка на 

интернет страници, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен 

нити поново плаћа накнаду за  подношење захтева. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се уложити приговор Општинском 

Већу, преко овог Одељења, у року од 3 дана од дана пријема истог. 



Закључак доставити                                                 

  Подносиоцу захтева                                              За Руководиоца одељења  

  архиви                                                                              Н  а  ч  е  л  н  и  к 

                                                                                                    Живорад Бојичић дипл. прав.  

 


