
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

Општинска управа

Одељење за комунално - стамбене,

грађевинске и урбанистичке послове

Број: ROP-LAJ-21868-ISAW-1/2022

Датум: 22.08.2022. 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 Ненада Нешковића ул. Вељка
Влаховића број 70А из Лазаревца, за издавање Решења о одобрењу извођења радова за
изградњу економског објекта на катастарској парцели број 888/1 КО Доњи Лајковац, 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. 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 Нешковића за издавање решења о одобрењу
извођења радова за изградњу економског објекта на катастарској парцели број 888/1 КО
Доњи Лајковац, општина Лајковац, категорије А, класификација објекта 127121 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 Ненад Нешковић, поднео је преко пуномоћника
Миодрага Минића захтев за издавање Решења о одобрењу извођења радова за изградњу
економског објекта на катастарској парцели број 888/1 КО Доњи Лајковац, који је заведен
под бројем ROP-LAJ-21868-ISAW-1/2022 од 17.07.2022. године.

Уз захтев, инвеститор је приложио следећу документацију:

Обавештење Министарства одбране Републике Србије од 14.10.2021. године;
Потврду о статусу у регистру пољопривредних газдинстава Министарства финансија,
Управе за трезор Републике Србије од 19.05.2022. године;
Катастарско - топографски план 952-005-73898/2021 од августа 2021. године;
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, 1 - Пројекат архитектуре) израђен је од стране
Бироа за пројектовање „РОТРИНГ“ ул. Душана Вукотића бр. 19 Лазаревац, одговорно
лице Миодраг Минић, главни пројектант је Слободан Гњатовић, дипл. инж. грађ, са
лиценцом број 310 3694 03;
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 Идејни пројекат, утврђено је да за поступање по захтеву нису
испуњени сви услови.

У складу са чланом 5. став 1. Уредбе о локацијским условима (Сл. гласник РС, бр. 115/2020),
инвеститор нема обавезу да прибави локацијске услове у случају када изводи радове на



инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, радове
којима се не мења спољни изглед, не повећава број функционалних јединица и капацитет
инсталација, адаптацију, санацију, грађење зиданих ограда, као и у свим осталим
случајевима извођења радова којима се не врши прикључење на комуналну
инфраструктуру односно не мењају капацитети и функционалност постојећих
прикључака на инфраструктурну мрежу, осим у случајевима за које је Законом, односно
планским документом прописана обавеза прибављања услова.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију, за изградњу економског објекта на
катастарској парцели број 888/1 КО Доњи Лајковац потребно прибавити локацијске услове с
обзиром да је непходан трајни прикључак на електроенергетску мрежу.

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.

 

         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. 


