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Општинска управа општине Лајковац, Одељење за комунално - стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, решавајући по захтеву
инвеститора Ненада Радишића из Сопота ул. Милосава Влајића 46А, ЈМБГ: 1906981710447 и Милана Стојковића из Младеновца, ул.
Светолика Ранковића 127Б, ЈМБГ: 0710979710418, за издавање Решења о грађевинској дозволи за изградњу пословног објекта на катастарским
парцелама 138/3, 138/4 и 138/6 све КО Ћелије, поднетог преко пуномоћника Ратомира Урошевића, на основу члана 8ђ. и 135. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлу3/ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуке УС, 50/2013
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), члана 20. 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 инвеститора Ненада Радишића из Сопота ул. Милосава Влајића 46А, ЈМБГ: 1906981710447 и Милана Стојковића из
Младеновца, ул. Светолика Ранковића 127Б, ЈМБГ: 0710979710418, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу пословног објекта
на катастарским парцелама број 138/3, 138/4 и 138/6 све КО Ћелије, спратности ПР+С, (Категорије В, класификациони број 123002), тип
објекта - слободностојећи објекат габарита објекта: 17,50х31,65 + 23,35х23,65 м, укупна БРГП надземно –2180,96 м², укупна бруто изграђена
површина 2180,896 м², укупна нето површина –2027,81 м² , 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, Ненад Радишић из Сопота
ул. Милосава Влајића 46А, ЈМБГ: 1906981710447 и Милан Стојковић из Младеновца, ул. Светолика Ранковића 127Б, ЈМБГ: 0710979710418 у
својству инвеститора, преко пуномоћника Ратомира Урошевића, поднели су захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу
пословног објекта на на катастарским парцелама 138/3, 138/4 и 138/6 све КО Ћелије, а који је заведен под бројем ROP-LAJ-42696-CPI-5/2022
од 24.03.2022. године.

 

Уз захтев, инвеститор је приложио следећу документацију:

                  Општа документација:

Решење Одељења за привреду и имовинско-правне послове општине Лајковац, бр. 320-205/2021-04 од 25.11.2021. године надлежно
одељење је прибавило службено;
Пуномоћје дато Момиру Ранковићу да може да заступа радњу „Милош Ранковић инжењерске делатности и техничко саветовање
БИМИНГ-М“ Мионица;
Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем;
Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева и издавање решења о грађевинској дозволи;
Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС.

Техничка документација:

Извод из пројекта и (ПГД) Пројекат за грађевинску дозволу (0 – Главна свеска, 1 – пројекат архитектуре, 2 – пројекат конструкције, 3 –



пројекат хидротехничких инсталација, 4 – пројекат електроенергетских инсталација, Елаборат заштите од пожара, Елаборат енергетске
ефикасности и Елаборат о геотехничким условима изградње);
Извештај о техничкој контроли ПГД-а;
Катастарско-топографски план број 952-005-63911/2021;
Графички прилози.

 

По пријему захтева за издавање решења о грађевинској дозволи а на основу поднете документације, надлежни орган је проверио испуњеност
формалних услова за поступање по том захтеву, у складу са чланом 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“ број 68/2019) односно проверио је  да ли је:

надлежан за поступање по том захтеву,
као подносилац захтева означен инвеститор, односно један од суинвеститора или финансијер,
захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке,
уз захтев приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима донетим на основу закона,
уз захтев приложио доказ о уплати административних такси и накнада наведених у члану 16. став 2. тачка 3. Правилника.

 

Чланом 8ђ. 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), и чланом 17. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Службени гласник РС број 68/2019), надлежни орган искључиво врши
проверу испуњености формалних услова за поступање по захтеву за издавање решења о грађевинској дозволи и не упушта се у проверу
техничке документације нити испитује веродостојност докумената које прибавља електронским путем током спровођења обједињене
процедуре, већ локацијске услове, грађевинску и употребну дозволу издаје, а пријаву радова потврђује, у складу са актима и другим
документима из члана 8б Закона.

Увидом у Локацијске услове број ROP-LAJ-42696-LOC-4/2022 од 28.02.2022. године утврђено је да изградња објекта није могућа без
испуњења додатних услова. У условима ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД, наведено је да 

1.   Закључивање уговора о припремању земљишта између инвеститора или јединице локалне самоуправе са имаоцем јавног овлашћења
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац, ради измештање надземне мреже средњег напона 10kV
извод „131110 Ћелије“, главни правац, проводник Al-Č 3x70mm2 и мреже ниског напона проводником НН СКС ХОО/О-А 3x70+54,6mm2 из
ТС 10/0.4kV „Буковац" Ћелије.

2.   Закључивање уговора о успостављању права службености између власника послужног добра и имаоца јавног овлашћења
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац ради постављања и приступа електроенергетским
објектима на парцели власника послужног добра.

          Увидом у достављени захтев и прилоге, надлежно одељење је утврдило да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови јер
инвеститор уз захтев није доставио потписан уговор о измештању постојећег електроенергетског објекта закључен између инвеститора
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд и финансијера Ненада Радишића и Милана Стојковића којим се регулише измештање постојећег
далековода који је предуслов за изградњу пословног објекта у Ћелијама на катастарским парцелама бр. 138/3, 138/4 и 138/6 све КО Ћелије.
Потребно је од надлежног органа општине Лајковац добити локацијске услове и решење о одобрењу извођења радова за измештање постојећег
електроенергетског објекта, па тек након тога поднети захтев за решење о грађевинској дозволи за пословни објекат.

Увидом у 0 - свеску пројекта за грађевинску дозволу у делу где су наведени подаци о пројектантима за Момира Ранковића са лиценцом број
310 5650 03 наведено је да је дипломирани инжењер архитектуре, а лиценца 310 се односи на дипломиране инжењере грађевине.

Увидом у електронску базу Регистра лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера и регистар лиценцираних извођача за име
Александар Кузмановић не постоји број лиценце 314 372 903 наведен у 0 - свесци пројекта за грађевинску дозволу у делу где су наведени
подаци о пројектантима.

Увидом у геотехнички извештај у оквиру текстуалне документације у уводном делу потребно је габарит објекта, спратност и категоризацију
пута ускладити са пројектом за грађевинску дозволу.

            Пројекат за грађевинску дозволу исправити у склaду са утврђеним недостацима везано за изрaду техничке документације у складу са
чланом 126. Закона о планирању и изградњи.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови предвиђени
Законом и Правилником, то су се, у смислу члана 8ђ. и 135. Закона о планирању и изградњи и члана 18. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре, стекли услови за одлучивање као у диспозитиву решења.

             Ако подносилац захтева најкасније 30 дана од дана објављивања овог решења на интернет страници надлежног 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 ЛЕКУ: 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.

 

                                                                                                    Руководилац одељења

                                                                                         Предраг Мирковић дипл.инж.саобр.


