
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

Општинска управа

Одељење за комунално - стамбене,

грађевинске и урбанистичке послове

Број: ROP-LAJ-17473-ISAW-1/2022

Датум: 22.06.2022. године

Лајковац

Омладински трг бр. 1

Тел: 014/3433-109

 

           Општинска управа општине Лајковац, Одељење за комунално - стамбене, грађевинске
и урбанистичке послове, решавајући по захтеву инвеститора Јелене Мијаиловић ЈМБГ
2204954715576 из Београда (Нови Београд), ул. Милентија Поповића бр. 17, за издавање
Решења о одобрењу извођења радова за изградњу помоћног објекта – бунара за техничку
воду на катастарској парцели број 3470 КО Јабучје, 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 и 9/2020 и 52/2021), члана 28. 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 Јелене Мијаиловић за издавање решења о одобрењу
извођења радова за изградњу помоћног објекта – бунара за техничку воду, на катастарској
парцели 3470 КО Јабучје, насеље Јабучје, општина Лајковац, категорије Г, класификациони
број 222220, укупна нето површина – 11,5 м², укупна бруто изграђена површина - 11,5 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 Јелена Мијаиловић из Београда, поднела је преко
пуномоћника Друштво за производњу, промет и услуге „B I Lux“ ДОО Лазаревац, захтев за
издавање Решења о одобрењу извођења радова за изградњу помоћног објекта, – бунара за
техничку воду, на катастарској парцели 3470 КО Јабучје, који је заведен под бројем ROP-
LAJ-17473-ISAW-1/2022 од 07.06.2022. године.

Уз захтев, инвеститор је приложио следећу документацију:

Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем;
Доказ о уплати Републичке административне таксе;
Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС;
Идејни пројекат (0 - Главна свеска, 3 - Пројекат хидротехничких инсталација, 4 –
Пројекат електроенергетских инсталација) израђен је од стране ПД „B I Lux“ ул.
Предрага Стефановића бр. 6 Лазаревац, одговорно лице пројектанта, Јован Јосиповић,
главни пројектант је Адам Стојановић, дипл. инж. грађ, са лиценцом број 317 N493 14;
Услови за пројектовање и прикључење објекта на електроенергетску мрежу,
„Електродистрибуција Србије“ ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција
Лазаревац, Јанка Стајчића 2., 11550 Лазаревац, број 2460800-D-09.13-206881-UPP-22
од  23.05.2022.године. 
Катастарско - топографски план број 952-005-53908/2021 од јуна 2021. године;
Графички прилози.

 

             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 је проверио испуњеност формалних
услова за поступање по том захтеву, односно проверио да ли је:

надлежан за издавање решења за који 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 инвеститор претходно прибавио локацијске услове, односно да ли је у
складу са чланом 28. Став 3. Тачка 7, 8, и 9, правилника доставио све услове за
укрштање и паралелно вођење, односно 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.

 



             Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису
испуњени сви услови, односно:

             Катастарска парцела број 3470 КО Јабучје уписана је у Лист непокретности број
2919 КО Јабучје као пољопривредно земљиште, култура – њива 5. класе, укупне површине
0.36.58ха, у приватној својини Милене Бугарчић са обимом удела 1/15, Милутина Бугарчића
са обимом удела 13/120, Бранке Бугарчић-Стошић са обимом удела 13/120, Радослава
Бучарчића са обимом удела 1/2, Јелене Мијаиловић са обимом удела 13/120 и Гроздане
Петровић са обимом удела 13/120. На предметној катастарској парцели у листу
непокретности број 2919 КО Јабучје нема уписаних објеката.

             Увидом у Локацијске услове број ROP-LAJ-13842-LOC-1/2022 од 30.05.2022. године
утврђено је да је инвеститор уз подношење захтева за издавање решења о одобрењу
извођења радова, био у обавези да достави и изјаву сувласника на катастарској парцели број
3470 КО Јабучје о давању сагласности за изградњу помоћног објекта како је то предвиђено
чланом 135. Закона о планирању и изградњи, као доказ о праву својине на земљишту на
којем се планира изградња будућег објекта, а увидом у поднети захтев за издавање решења о
одобрењу извођења радова потребна сагласност није приложена. Узимајући у обзир да
катастарска парцела број 3470 КО Јабучје нема директан приступ на јавну саобраћајницу,
већ исти може остварити преко катастарске парцеле број 3467 КО Јабучје, и да је пре
подношења захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова потребно прибавити
сагласност сувласника за прелазак преко катастарске парцеле број 3467 КО Јабучје, како је
наведено у Локацијским условима, увидом у поднети захтев потребна сагласност није
достављена.

           Увидом у Локацијске услове број ROP-LAJ-13842-LOC-1/2022 од 30.05.2022. године  
утврђено је да се катастарска парцела број 3470 КО Јабучје налази у обухвату Плана Измена
и допуне Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник општине Лајковац број 15/2018 и 8/2019) и
припада планираном грађевинском подручју насеља Јабучје.

            У складу са чланом 88. став 5. 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) власник катастарске парцеле којој је промењена намена из
пољопривредног у грађевинско земљиште, дужан је да плати накнаду за промену намене
земљишта пре издавања грађевинске дозволе. 

            Имајући у виду наведене чињенице, надлежни орган је утврдио да је планским
документом у чијем се обухвату налази предметна катастарска парцела на којој је планирана
изградња будућег објекта, планирана као грађевинско земљиште, али да промена намене
није извршена већ се иста у листу непокретности и даље води по врсти земљишта као
пољопривредно земљиште, по култури као њива 5. класе, па је стога обавеза инвеститора да
изврши промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште и достави доказ о
извршеној уплати накнаде за промену намене.

             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 28. Став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем  („Службени гласник РС“ број 68/2019), 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 наведени



недостатак, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново
плаћа административне таксе и накнаду наведену у члану 27. став 2. тачка 2. Правилника.

 

         ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор
Општинском Већу општине Лајковац у року од 3 (три) дана од дана достављања. 

 

Решење доставити:                                                                 

Подносиоцу захтева;
Грађевинској инспекцији;
Архиви.

 

                                                                                                                         

                                                                                                  Руководилац одељења 

                                                                                       Предраг Мирковић дипл. инж. саобр. 


