РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНA ЉИГ
Општинска управа
Одељење за општу управу
Број досијеа: ROP-8797/2017
Бр. предмета: ROP-LIG-8797-ISAW-1/2017
Датум: 11.04.2017.године.
Љ И Г

Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву овлашћеног лица
Драганa Драгашевић (ЈМБГ: 0110959771227) из Љига, у име инвеститора Привредног друштва за прераду и
промет пољопривредних и шумских производа д.о.о. Љиг „INTERFOOD 20“ д.о.о. (МБ:17107844;
ПИБ:101956459) Љиг, ул Равногорска бб,, 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), члана 58. Закона о општем управном поступку ("Сл.
лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010), и члана 28. и 29. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015) доноси:

З А К Љ У Ч А К
1. Одбацује се захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању
производно – складишног објекта, категорије објекта Б и класификационог броја 125221, на катастарској
парцели бр. 2659/8 у К.о. Љиг, који је овом органу електронским путем кроз ЦИС дана 05.04.2017. год, под
бројем ROP-LIG-8797-ISAW-1/2017 поднео у име инвеститора Привредног друштва за прераду и промет
пољопривредних и шумских производа д.о.о. Љиг „INTERFOOD 20“ д.о.о. (МБ:17107844; ПИБ:101956459)
Љиг, ул Равногорска бб, Драган Драгашевић (ЈМБГ: 0110959771227) из Љиг, као непотпун.
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
Драган Драгашевић (ЈМБГ: 0110959771227) из Љига, у име инвеститора Привредног друштва за
прераду и промет пољопривредних и шумских производа д.о.о. Љиг „INTERFOOD 20“ д.о.о. (МБ:17107844;
ПИБ:101956459) Љиг, ул Равногорска бб, поднео је овом органу захтев за решење о одобрењу извођења радова
на инвестиционом одржавању објекта категорије објекта Б и класификационог броја 125221, на катастарској
парцели бр. 2659/8 у К.о. Љиг, електронским путем кроз ЦИС дана 05.04.2017. год, под бројем ROP-LIG-8797ISAW-1/2017.
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)
утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију:
-

-

Технички опис и попис радова, потписан квалификованим електронским потписом, у којем се наводи
да је предмет захтева реконструкција таванског простора на производно – складишном објекту и
састоји се од следећих радова: измена дотрајале кровне конструкције, изолација крова и поравка
димњака;
Решење о употребној дозволи пословно – стамбеног објекта за производњу и пословање број 351-93/02
издато 01.01.2002. год. Одељења за општу управу и финансије Општинске управе Општине Љиг;
Овлашћење којим инвеститор овлашћује Драгана Драгашевић (ЈМБГ: 0110959771227) из Љига за
подношење захтева;

-

-

Доказ о уплаћеној административној такси у износу од 1.200,00 динара за издавање решења на основу
Одлуке о измени одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник Општине
Љиг”, број 4/2016), потписан електронским квалификованим потписом;
Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС за издавање решења о одобрењу озвођења
радова на основу чл. 145. Закона, у износу од 2.000,00 динара, потписан електронским
квалификованим потписом;

По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015),
увидом у приложену документацију, утврдио следеће недостатке:

•

•
-

•

Подносиоц захтева је поднео захтев за инвестиционо одржавање објекта, а на основу приложеног
техничког описа и пописа планираних радова, може се закључити да се ради о реконструкцији објекта
(реконструкција таванског простора – измена дотрајале кровне конструкције) којом се мења
конструктивни део објекта.
Уколико се ради о реконструкцији, потребно је захтев и документацију прилагодити тој врсти радова, па
на основу истих је потребно приложити Идејни пројекат реконструкције израђен у складу са
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016);
На основу чл. 2. Закона о планирању и изградњи дефинисани су следећи појмови:
реконструкција јесте извођење грађевинских радова на постојећем објекту у габариту и волумену
објекта, којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта и заштиту од пожара; мењају
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта или повећава број
функционалних јединица, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација са повећањем
капацитета;
инвестиционо одржавање објекта јесте извођење грађевинско-занатских радова односно других
радова зависно од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације.
Доказ о уплаћеној административној такси за издавање решења о одобрењу извођења радова за правна
лица је 3.600,00 динара на основу Одлуке о измени одлуке о општинским административним таксама
(„Службени гласник Општине Љиг”, број 4/2016), па је потребно уплатити разлику од додатних
2.400,00 динара.

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) 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, преко овог органа, у року од три дана од дана достављања.
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

