
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

Општинска управа

Одељење за комунално - стамбене,

грађевинске и урбанистичке послове

Број: ROP-LAJ-39043-ISAW-2/2023

Датум: 31.01.2023. 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 Мијодрага Лесића ЈМБГ:
3010965771413, из Лајковца, улица Надежде Петровић број 123, за издавање Решења о
одобрењу извођења радова за изградњу економског објекта на катастарској парцели број
1161/1 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, 37/2019 – др. закон, 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 Мијодрага Лесића ЈМБГ: 3010965771413, за издавање
решења о одобрењу извођења радова за изградњу економског објекта, на катастарској
парцели број 1161/1 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 Мијодраг Лесић, поднео је преко пуномоћника Адама
Стојановића захтев за издавање Решења о одобрењу извођења радова за изградњу
економског објекта, на катастарској парцели број 1161/1 КО Лајковац, који је заведен под
бројем ROP-LAJ-39043-ISAW-2/2023 од 07.01.2023. године.

Уз захтев, инвеститор је приложио следећу документацију:

Потврду о статусу у регистру пољопривредних газдинстава Министарства финансија,
Управе за трезор Републике Србије од 24.12.2021. године;
Налаз вештака пољопривредне струке од 14.06.2022. године;
Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем;
Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева и издавање
решења о одобрењу извођења радова;
Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС;
Идејни пројекат (0 - Главна свеска, 1 - Пројекат архитектуре);
Катастарско - топографски план 952-005-91492/2021 од октобра 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 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, односно:

Члан 2. тачка 24а Закона о планирању и изградњи, дефинише економске објекте као објекте
за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти за гајење живине,
коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића, украсне живине и птица);
пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске писте за одлагање
чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти за складиштење сточне хране
(сеници, магацини за складиштење концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и
сило тренчеви), објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви),
рибњаци, кречане, ћумуране и други слични објекти на пољопривредном газдинству
(објекти за машине и возила, пушнице, сушионице и сл.)

У сладу са чланом 28. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, за извођење радова из члана 145. Закона за које је прописана обавеза
плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, решењем о одобрењу извођења
радова утврђује се и износ и начин плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, средство обезбеђења у случају плаћања на рате, као и обавеза инвеститора да пре
почетка извођења радова изврши плаћање доприноса у целости, односно да у случају
плаћања на рате достави средство обезбеђења и уплати прву рату.

На основу дописа број ROP-LAJ-39043-ISAW-2-LDACP-1/2023 од 24.01.2023. године,
сачињеног од стране Одељења за комунално - стамбене, грађевинске и урбанистичке
послове, није могуће израдити обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта за
предметни објекат.

Увидом у достављену пројектну документацију, надлежни орган је утврдио да је инвеститор
доставио Идејни пројекат у коме није дефинисано да ли је у питању економски објекат, па је
потребно у Идејном пројекту дефинисати врсту објекта како бисмо израдили обрачун
доприноса за уређивање грађевинског земљишта, а који чини саставни део решења о
одобрењу извођења радова.

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. 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.



 

                                                                                                              

                                                                                                  Руководилац одељења 

                                                                                       Предраг Мирковић дипл. инж. саобр. 


