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Љ И Г

Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву овлашћеног лица
Зоре Милосављевић (ЈМБГ:1801960715477) испред овлашћеног предузећа „Леп изглед“ д.о.о. Лазаревац
(МБ:06428045; ПИБ:101136752), ул. Милована Лазаревића бр. 2, у име инвеститора Љубојевић Ивана
(ЈМБГ:0305980783427) из Бранчића,, на основу члана 8ђ став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и члана 28. и 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) доноси:

З А К Љ У Ч А К
1. Одбацује се захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи објекта на
катастарској парцели број 1093 у К.о. Бранчић, који је овом органу поднео електронским путем кроз ЦИС дана
15.06.2018. год, под бројем ROP-LIG-16721-ISAW-1/2018 поднео Љубојевић Иван (ЈМБГ:0305980783427) из
Бранчића, због формалних недостатка:
-

-

Идејни пројекат не садржи потребне податке: у идејном пројекту наведена намена објекта није у
подударности: у главној свесци и тачки 0.5. општи подаци о објекту и локацији, наведена намена
објекта је економски објекат, категорије објекта А и класификациона ознака 127141, где се
убрајају гараже, хангари и друге зграде за смештај пољопривредних машина и алата, као и остале
пољопривредне помоћне зграде, док је у пројекту архитектуре, тачка 1.5.1. технички опис и 1.6.1.
приказ намена и површина наведена намена помоћног објекта: просторије летње кухиња, оставе за
потребе домаћинства (зимницу, посуђе) улазна тераса и у подруму котларница;
Уз захтев није достављен геодетски снимак парцеле израђен од стране овлашћене геодетеске
организације.

2. Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог
објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене
недостаке, не доставља поново документацију уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну
таксу.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Овлашћено предузеће „Леп изглед“ д.о.о. Лазаревац (МБ:06428045; ПИБ:101136752), ул. Милована
Лазаревића бр. 2 у име инвеститора Љубојевић Ивана, (ЈМБГ:0305980783427) из Бранчића, поднео је овом
органу захтев за решење о одобрењу извођења радова на изградњи објекта на катастарској парцели број1093 у
К.о. Бранчић, електронским путем кроз ЦИС дана 15.06.2018. год, под бројем ROP-LIG-16721-ISAW-1/2018.

По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 28. и 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015,
96/2016 и 120/2017) утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију:
-

Идејни пројекат у PDF и dwg формату израђен на геодетској подлози, у складу са правилником којим се
уређује садржина техничке документације;
Овлашћење, односно пуномоћје којим инвеститор овлашћује пуномоћника за подношење захтева,
потписано електронским квалификованим потписом, потврђено од стране јавног бележника;
Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС за издавање локацијских услова;
Доказ о уплаћеној општинској административној такси;
Доказ о уплаћеној републичкој такси;
Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да у захтеву није приложена следећа документација:

-Геодетски снимак израђен од стране овлашћене геодетске организације, без ситуације планираног
објекта на парцели.
Увидом у садржај идејног пројекта утврђени су следећи формални недостаци:
У идејном пројекту наведена намена објекта није у подударности: у главној свесци и тачки 0.5.
општи подаци о објекту и локацији, наведена намена објекта је економски објекат, категорије објекта А
и класификациона ознака 127141, где се убрајају гараже, хангари и друге зграде за смештај
пољопривредних машина и алата, као и остале пољопривредне помоћне зграде, док је у пројекту
архитектуре, тачка 1.5.1. технички опис и 1.6.1. приказ намена и површина наведена намена помоћног
објекта: просторије летње кухиња, оставе за потребе домаћинства (зимницу, посуђе) улазна тераса и у
подруму котларница.
На основу чл. 2. Закона о планирању и изградњи дефинисано је следеће:
помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је
саграђен или може бити саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе,
септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.);
- економски објекти јесу објекти 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) и други слични
објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, пушнице, сушионице и сл.)

-

На основу свега наведеног, потребно је да пројектант у идејном пројекту усагласни намену површина,
односно намену дефинисану класификационим бројем и стварну намену просторија.
Како нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву због наведених недостатака,
то је овај орган на основу члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 8ђ. став 2. Закона о планирању и
изградњи поступио као у диспозитиву и захтев одбацио.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог
објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене
недостаке, не доставља поново документацију уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну
таксу из члана 28. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без
обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања накнаде за
Централну евиденцију.
Упуство о правном средству: Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор
надлежном општинском већу Општине Љиг, преко овог органа, у року од три дана од дана достављања, са
таксом од 100,00 динара уплаћеном на рачун бр. 840-742251843-73 модел 97, позив на број 12-061.

Закључак доставити:
•
Подносиоцу захтева
•
Грађевинској инспекцији
•
Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа

Обрадила:
Стручни сарадник за урб. и грађ.
Сања Спасојевић, дипл. инж. грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Ната Јовчић, дипл. правник

