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                Општинска управа општине Лајковац, Одељење за комунално - стамбене,
грађевинске и урбанистичке послове, решавајући по захтеву инвеститора „Foodberies“ ДОО
Раковац, ул. Мике Антића бр. 85, матични број: 21419109, ПИБ: 111054200, за издавање
Решења о грађевинској дозволи за изградњу објекта за складиштење воћа на ниским
температурама - хладњаче, на катастарској парцели број 186/1 КО Непричава, 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 „Foodberies“ ДОО Раковац, ул. Мике Антића бр. 85,
матични број: 21419109, ПИБ: 111054200, за издавање решења о грађевинској дозволи за
изградњу објекта за складиштење воћа на ниским температурама - хладњаче, на катастарској
парцели број 186/1 КО Непричава, спратности П+2, (Категорије В, класификациони број
125223), тип објекта – слободностојећи објекат, укупна БРГП надземно – 1,793,11м², укупна



бруто изграђена површина – 1,793,11м², укупна нето површина – 1,534,64 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, инвеститор „Foodberies“ ДОО Раковац, преко пуномоћника Бранке
Тајић ЈМБГ 1508961715579, улица Др Ивана Рибара бр. 186/19 из Београда, поднео је захтев
за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу објекта за складиштење воћа на
ниским температурама - хладњаче, на катастарској парцели број 186/1 КО Непричава, а који
је заведен под бројем ROP-LAJ-8540-CPI-9/2022 од 14.06.2022. године.

Уз захтев, инвеститор је приложио следећу документацију:

Општа документација:
Лист непокретности број 801 КО Непричава;
Овлашћење дато Бранки М. Тајић да у име „Foodberies“ ДОО Раковац може
предузимати све радње за прибављање дозвола у циљу изградње објекта за
складиштење воћа на ниским температурама - хладњаче, на катастарској парцели број
186/1 КО Непричава;
Услови ЈП Путеви Србије за пројектовање број ДБ-ЛАЈ-8540-У/2022 од 22.03.2022.
године;
Услови ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД
Лазаревац, број 20700-D-09.13-149499-UPP-21 од 10.08.2021. године;
Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 229391/2-2021 од 07.06.2021. године; 
Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 2762 од 17.06.2021. године;
Решење Одељења за привреду и имовинско - правне послове општине Лајковац, бр.
501-32/2022-04 од 01.06.2022. године;
Услови МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у
Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту број 09.9.1 број 217-6124/22-1 од 27.04.2022.
године;
Услови Одељења за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Ваљево бр. 530-
53-225/2022-10 од 14.04.2022. године.
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,  2/1 – пројекат конструкције, ,  2/2 – пројекат саобраћајнице, 3 –
пројекат хидротехничких инсталација, 4 – пројекат електроенергетских инсталација, 5
– пројекат телекомуникационе и сигналне инсталације, 6 – пројекат машинских
инсталација, 9 – пројекат спољног уређења, Елаборат о геотехничким условима и
Елаборат заштите од пожара);
Извештај о техничкој контроли ПГД-а;
Катастарско-топографски план број: 953-1-005/2020-64 од 18.08.2020. године;
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 и 9/2020), 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 достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису
испуњени сви услови.

             Увидом у поднети захтев ROP-LAJ-8540-CPI-9/2022 од 14.06.2022. године у делу који
се односи на Основни подаци о објекту и локацији, потребно је уписати предрачунску
вредност објекта.  

             Увидом у Локацијске услове ROP-LAJ-8540-LOCAH-8/2022 од 06.05.2022. године  и
Идејно решење које је саставни део Локацијских услова, у оквиру Ситуационог плана
предвиђено је 8 паркинг места.

             Увидом у Извод из пројекта за грађевинску дозволу као и у сам пројекат, надлежни
орган је утврдио да у текстуалном делу стоји да је предвиђено 8 паркинг места а у
графичком делу је приказано 7 места за паркирање. Потребно је дефинисати број паркинг
места.

              Увидом у Локацијске услове број ROP-LAJ-8540-LOCAH-8/2022 од 06.05.2022.
године утврђено је да изградња објекта није могућа без испуњења додатних услова. У
условима ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД, наведено је да  се
издају ови услови уз констатацију да изградња објекта није могућа без испуњења додатних
услова наведених у тачки 8.



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

У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура на
предметном локалитету. Да би се омогућило прикључење објекта на дистрибутивни систем
електричне енергије потребно је закључивање уговора о опремању земљишта између имаоца
јавног овлашћења „Електродиструбуције Србије“ ДОО Београд, Огранак
                            Електродистрибуција Лазаревац и инвеститора на:

Замени енергетског трансформатора у постојећој СБТС 10/0.4kV „Телеком“ Непричава
321418, уместо постојећег снаге 50kVA уградити нови снаге 100kVA.
Изградњи прикључног НН вода од СБТС 10/0.4kV Делеком" Непричава 321418, делом
по новим делом по новопланираним армиранобетонским стубовима проводником НН
СКС-ом тип Х00/0-А 3x70+54.6mm2.

          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 потписане поменуте уговоре, који су предуслов за изградњу објекта за
складиштење воћа на ниским температурама - хладњаче, на катастарској парцели број 186/1
КО Непричава, у складу са чланом 16 став 3 тачка 3 Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 68/2019).

             Увидом у Елаборат заштите од пожара, констатовано је да ситуација која приказује
приступни пут за ватрогасна возила и главни улаз на парцелу није у складу са издатим
условима Путева Србије већ је потребно ситуацију ускладити са добијеним условима ЈП
Путеви Србије.

             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 16. став 2. тачка 3. 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 3
(три) дана од дана достављања.

Доставити:

подносиоцу захтева;
грађевинској инспекцији.

                                                                                                    Руководилац одељења



                                                                                         Предраг Мирковић дипл.инж.саобр.

 


