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Општинска управа општине Лајковац, Одељење за комунално - стамбене, грађевинске и
урбанистичке послове, решавајући по захтеву TOP-DEISA ДОО Београд - Стари Град,
матични број 20890223 ПИБ 107885504, Београд Краља Петра 58/6, у својству инвеститора,
за издавање Решења о одобрењу извођења радова за адаптацију и реконструкцију
производне хале са магацином, на катастарској парцели број 2471/8 КО 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 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 TOP-DEISA ДОО Београд за издавање решења о
одобрењу извођења радова за адаптацију и реконструкцију производне хале са магацином,
на катастарској парцели 2471/8 КО Лајковац, 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 TOP-DEISA ДОО Београд - Стари Град, матични број
20890223 ПИБ 107885504, Београд Краља Петра 58/6, поднео је преко пуномоћника Д.А.
Студио Лазаревац, кога заступа Дарко Ђорђевић, захтев за издавање Решења о одобрењу
извођења радова за адаптацију и реконструкцију производне хале са магацином на
катастарској парцели 2471/8 КО Лајковац, који је заведен под бројем ROP-LAJ-23378-ISAW-
1/2022 од 29.07.2022. 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 и 1 – Пројекат архитектуре израђена од стране Д.А.
Студио, главни пројектант Дарко Ђорђевић дипл.инж.арх. са лиценцом број 300 4118
03, 4 - Пројекат електроенергетских инсталација, Главни пројекат стабилног система
за аутоматску детекцију и дојаву ТНГ–а, 5 - Пројекат телекомуникационих и
сигналних инсталација – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву
пожара,  Анализа о зонама опасности, је израђен од стране Френки - Аларм ДОО
Ваљево, одговорни пројектант Богдан Богдановић дипл.ел.инж. са лиценцом број 350
0496 16, лиценца МУП-а број 07/2-152-352/13;
Елаборат заштите од пожара израђен од стране Френки - Аларм ДОО Ваљево,
овлашћено лице Љубинка Узуновић дипл.инж.ел. са лиценцом број 350 Е001 06,
лиценца МУП-а број 152-254/12;
Катастарско - топографски план од јула 2020. 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 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.

Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђено је да за поступање по
захтеву нису испуњени сви услови.

Инвеститор TOP-DEISA ДОО Београд преко Централног информационог система поднео је
захтев за издавање решења о одобрењу извођена радова по члану 145. Закона о планирању и
изградњи, за извођење радова на адаптацији и реконструкцији производне хале на
катастарској парцели број 2471/8 КО Лајковац. Увидом у поднети захтев ROP-LAJ-23378-
ISAW-1/2022 од 29.07.2022. године и достављену документацију, надлежни орган је утврдио
да инвеститор због повећаног обима производње постојећи магацински простор адаптира у
простор за монтажу производних линија за пуњење контејнера, који би се састојао од
технолошки затворених линија које имају напајање празне боце, пунило производа, напајање
вентила, напајање гаса, резервоар за испитивања пуњења боце, машина за затварање, плоча,
раван за складиштење пуне боце. Надстрешница која је била затворена са бочних страна а
отворена са фронталне и коришћена као простор за претовар, адаптацијом постаје магацин и
затвара се са фронталне стране.

Услови у погледу мере заштите од пожара и експлозија прибављају се за објекте са
запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама за које
постоји обавеза издавања услова за безбедно постављање прописана законом који уређује
безбедносне услове за изградњу и реконструкцију објеката са запаљивим и горивим
течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама. Саставни део услова је и
ситуациони план из идејног решења, који оверава ималац јавних овлашћења приликом
издавања услова.

Имајући у виду да се постојећи магацин адаптира у простор за монтажу производних линија
за пуњење контејнера којим се повећава обим производње а дограђена надстрешница се
затвара са фронталне стране и адаптира у магацин, непходно је прибавити локацијске услове
у складу са чланом 19. и 20. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број
115/2020).

Увидом у техничку документацију у делу Анализа о зонама опасности место градње
наведена је катастарска парцела број 104 КО Јабучје, нова градња. Потребно је ускладити
број парцеле са поднетим захтевом.

Увидом у Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, као врста техничке
документације наведен је Пројекат за грађевинску дозволу који се израђује за потребе
прибављања грађевинске дозволе

У складу са чланом 16. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“



број 73/2019) Идејни пројекат се израђује за потребе прибављања решења о одобрењу за
извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи а у складу са чланом 17.
Правилника Пројекат за грађевинску дозволу се израђује за потребе прибављања
грађевинске дозволе у складу са чланом 118а Закона о планирању и изградњи. Потребно је
техничку документацију исправити у склaду са утврђеним недостацима.

У листу непокретности број 1650 КО Лајковац, на парцели и објекту који је предмет
адаптације и реконструкције, уписан је терет – извршна вансудска хипотека по основу
јавнобележничког записа ОПУ: 11-2022 од 11.01.2022. године, јавног бележника Наталије
Аџић, Београд – Врачар.

Чланом 17. став 1. Закона о хипотеци („Службени гласник Републике Србије“ број 115/05,
60/15, 63/15 – одлука УС РС и 83/15) прописано је да власник хипотековане непокретности
не сме физички мењати предмет хипотеке (преграђивање, доградња, рушење, спајање, деоба,
и др.) без писмене сагласности повериоца, коју поверилац неће одбити да изда без
оправданог разлога.

Имајући у виду цитирану одредбу Закона о хипотеци, власник хипотековане непокретности
у обавези је да уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова приложи писмену
сагласност хипотекарног повериоца.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, стекли су се услови за примену члана 28.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“ број 68/2019) па је стога и одлучено као у диспозитиву.

           Ако подносилац захтева  најкасније 30. дана од дана објављивања овог решења на
интернет страници надлежног органа поднесе нов, усаглашен захтев и отклони наведене
недостатке, 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.

 


