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Општинска управа општине Лајковац, Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, решавајући по захтеву  Аграр
бре доо Београд-Стари Град матични број 21376825, ПИБ 110693075, Београд –Стари Град  Цара Уроша број 15 за издавање Решења о
одобрењу извођења радова за изградњу пољопривредног објекта-објекта за раднике и објекта за чување и складиштење  воћа са
помоћним објектима-надстрешицама у Бајевцу на катастарској парцели број 1377 КО Бајевац,  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, 31/19, 9/2020 и 52/2021), члана 28. Став 5. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем  („Службени гласник РС“ број 68/2019) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018), доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  Аграр бре доо Београд-Стари Град матични број 21376825, ПИБ 110693075, Београд –Стари Град  Цара Уроша
број 15, у својству инвеститора, за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи   пољопривредних  објеката-објекта за раднике
и објекта за чување и складиштење  воћа са помоћним објектима-надстрешицама у Бајевцу на катастарској парцели број 1377 КО Бајевац
(категорије А, класификације 127141), због формалних недостатака.      

О б р а з л о ж е њ е

Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове,   Аграр бре доо Београд-Стари
Град матични број 21376825, ПИБ 110693075, Београд –Стари Град  Цара Уроша број 15,  у својству инвеститора, преко Дејана Станојевић
ЈМБГ 1106965710376 из Београда, Цара Уроша бр.15, овлашћеног лица пуномоћника ДААМ студио за архитектуру и урбанизам доо Београд,
матични број 20128798, ПИБ 104385100 Београд ул. Дебарска број 27, поднело је захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на
изградњи пољопривредних  објеката-објекта за раднике и објекта за чување и складиштење  воћа са помоћним објектима-надстрешицама у
Бајевцу на катастарској парцели број 1377 КО Бајевац (категорије А, класификације 127141),  који је заведен под бројем  ROP-LAJ-
25769-ISAW-2/2021 од  01.09.2021 године.

               Уз захтев инвеститор је приложио:

               ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Идејни пројекат (0 – Главна свеска,  1-Пројекат архитектуре, )
Решење Агенције за привредне регистре Београд број  БД -30337/2018 од 11.04.2018. године којим се у регистар привредних субјеката
региструје Аграр бре доо Београд-Стари Град са претежном делатношћу 0125- гајење осталог дрвенастог, жбунастог и јагодичастог воћа,
Уговор о закупу закључен између Драгане Степановић из Бајевца у својству закуподавца и Аграр бре доо Београд у својству закупца а
који је оверен од стране јавног бележника Весне Благојевић Уб број ОУП-I:6999/2018 од 08.11.2018. године,
Лист непокретности број 652 КО Бајевац, копија катастарског плана,
Одобрење издато од стране Електродистрибуција Лазаревац број ROP-LAJ-5694-CBI-7/2021 oд 10.02.2021.године а по захтеву
инвеститора,
Локацијски услови број ROP-LAJ- 25769-LOC-1/2021 од 18.08.2021. године,
Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката од 18.05.2020. године,
Решење број 952-02-005-154115/2019 од 02.12.2029. године, донето од стране Службе за катастар непокретности Лајковац,
Уверење број 956-305-18023/2021 од 17.08.2021. године издато од стране Одељења за катастар водова Ваљево,
Пуномоћје за подношење захтева,
Доказ о уплати таксе за подношење захтева и доношење решења и накнаде за вођење централног регистра.

У складу са чланом 28. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  („Службени гласник РС“ број
68/2019), по пријему захтева за издавање решења по члану 145. Закона, надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за
поступање по том захтеву,  односно проверава да ли је:

              - надлежан за издавање решења за које је поднет захтев;

               -као подносилац захтева означен инвеститор, односно један од суинвеститора или финансијер;  

               -захтев поднет у прописаној форми и да ли захтев, односно идејни пројекат поднет уз захтев, садржи све прописане податке;



               - за извођење предметних радова потребно прибављање локацијских услова и уколико јесте да ли је инвеститтор претходно
прибавио локацијске услове, односно да ли је у складу са чланом 28. став 3. тач. 7, 8, и 9, овог правилника доставио све услове за укрштање и
паралелно вођење, оносно услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија, ако их је прибавио ван обједињене процедуре;

                 -приложена сва документација прописана законом и подзаконским актима донетим по основу закона и

                -уз захтев приложио доказ о уплати административних такси и накнаде наведене у члану 28.став 2. тачка 2. Правилника.

            Увидом у достављени захтев и документацију, надлежни  орган је утврдио да је надлежан за издавање решења, подносилац захтева је
означен као инвеститор, захтев је поднет у прописаној форми,  достављен је доказ о уплати накнаде за вођење централног регистра и
републичке административне таксе али да није достављена одговарајућа документација прописана законом и то:

            Увидом у Лист непокретности број 652 КО Бајевац, надлежни орган је утврдио да је катастарска парцела број 1377 КО Бајевац по
намени, уписана као пољопривредно земљиште –њива четврте класе у површини од 22.951м2 а у приватној својини Драгане Степановић из
Бајевца са уделом у праву својине од 1/1.

Увидом у Уговор о закупу закључен између Драгане Степановић из Бајевца у својству закуподавца и Аграр бре доо Београд у својству закупца
а који је оверен од стране јавног бележника Весне Благојевић Уб број ОУП-I:6999/2018 од 08.11.2018. године, надлежни орган је утврдио да је
предмет овог уговора закуп пољопривредног земљишта, односно катастарске парцеле број 1377 КО Бајевац у трајању од 15 година а
закупљену парцелу закупац ће користити за потребе пољопривредне производње. Закупцу је од стране закуподавца дозвољено да на
закупљеном земљишту постави сву неопходну опрему и инсталацију ради обављања пољопривредне производње. Закуподавац је обавезан да
закупцу пружи помоћ у вези прибављања било каквих дозвола, одобрења, лиценци од стране надлежних органа и организација у вези са
коришћењем земљишта од стране закупца.

Увидом у наведена документа, надлежни орган је утврдио да инвеститор нема одговарајуће право на земљишту на коме планира
изградњу предметних објеката, односно није доставио доказ о одговарајућем праву на катастарској парцели број 1377 КО Бајевац.

У складу са чланом 135. став 2. Закона о планирању и изградњи, као одговарајуће право на земљишту сматра се право својине, право закупа
грађевинског земљишта у јавној својини као и друга права прописана овим законом.

Уговор о закупу на земљишту у приватној својини, представља доказ о одговарајућем праву на земљишту само код изградње линијских
инфраструктурних објеката, како је предвиђено чланом 135. ставом 4. Закона о планирању и изградњи,  али не и код изградње
пољопривредних објеката.

У складу са чланом 145.ставом 2. Закона о планирању и изградњи, решење о одобрењу извођења радова издаје се инвеститору који има
одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио потребну техничку документацију као и доказ о уплати одговарајуће таксе и
накнаде и друге доказе у складу са прописима којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре.

Имајући у виду наведене чињенице, потребно је да инвеститор достави доказ о одговарајућем праву на земљишту, односно на
катрастарској парцели број 1377 КО Бајевац.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, донето је решење као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева најкасније 30. дана од дана објављивања овог решења на интернет страници належног органа поднесе нов усаглашен
захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административне таксе и
накнаде наведене у члану 27.став 2. тачка 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Службени
гласник РС број 68/2019).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против овог Решења подносилац захтева може изјавити приговор  Општинском већу Општине
Лајковац, преко овог одељења, у року од три дана од дана достављања.

                Решење доставити:

Подносиоцу захтева;
Грађевинској инспекцији;
А р х и в и.

 

 

                                                                                                Руководилац одељења

                                                                                        Предраг Мирковић дипл. инж. саоб.

 


