Република Србија
Oпштинa Мионица
Општинска управа
Одељење за општу управу
Служба за спровођење обједињене процедуре
Број: ROP-MIO-21253-ISAW-1/2016
Датум: 29.08.2016. године
Мионица
Општинска управа Мионица, Одељење за општу управу, Служба за спровођење обједињене
процедуре, поступајући по захтеву за издавање решења о одбрењу извођења радова на санацији
економског објекта поднетом од стране Предузећа за производњу и промет здраве хране ''Златна
кока'' д.о.о. Мионица, Брежђе бб, преко пуномоћника Момира Ранковића из Мионице, Село
Мионица бб, на основу члана 145. став 1. Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС'', бр.
72/2009, 81/2009-исп, 24/2011, 132/2014 и 145/2014 ), члана 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ( ''Службени гласник РС'', бр. 113/2015 ) и решења
Начелника Општинске управе Мионица бр. 035-30/2012 од 31.10.2012. године, којим се овлашћује
Драгица Суботић, начелник Одељења за општу управу да потписује управна и вануправна акта,
доноси
ЗАКЉУЧАК
Одбацује се захтев за издавање решења о одбрењу извођења радова на санацији
економског објекта – фарма пилића бројлера , изграђеног на кат.парц.бр.1425/4, 1425/2 и 1423 све у КО
Брежђе који је поднет од стране Предузећа за производњу и промет здраве хране ''Златна кока''
д.о.о. Мионица, Брежђе бб, матични број 17228765, ПИБ 101894485, дана 24.08.2016. године, као
непотпун.
Уз захтев није приложена следећа документација:
 Идејни пројекат не садржи пројекат конструкције, који је обавезан за објекте ''Б'' категорије;
 Идејни пројекат не садржи ни део који се односи на постојеће стање објекта, с обзирпм да се
ради санација постојећег објекта.
 Потребно је да се изврши доплата РАТ-а у износу од 150,00 динара,
 Потребно је да се изврши доплата накнаде за рад органа управе у износу од 1.500,00 динара. С
обзиром да је захтев поднет у име правног а не физичког лица, накнада за рад органа управе је
3.000,00 динара.
 Приложено пуномоћје је дато у име и за рачун физичког лица Веселиновић Крстивоја из села
Брежђе, а треба да се да у име и за рачун правног лица, Предузећа за производњу и промет
здраве хране ''Златна кока'' д.о.о. Мионица, Брежђе бб.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од
дана његовог објављивања на интернет страници Општине Мионица поднесе усаглашени захтев
и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен,
нити поново плаћа административну таксу и накнаду.
Образложење
Предузеће за производњу и промет здраве хране ''Златна кока'' д.о.о. Мионица, Брежђе
бб, преко пуномоћника Момира Ранковића из Мионице, Село Мионица бб, дана 24.08.2016. године,
поднело је овом органу захтев за издавање решења о одбрењу извођења радова на санацији економског
објекта – фарме пилића бројлера, изграђене на кат.парц. бр. 1425/4, 1425/2 и 1423 све у КО Брежђе,
заведен под бројем ROP-MIO-21253-ISAW-1/2016.
Приликом провере испуњености формалних услова поднетог захтева утврђено је да је
подносилац захтева приложио следећу документацију:
Идејни пројекат у коме недостаје пројекат конструкције, који је обавезан за објекте ''Б''
категорије у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и Правилницима који детаљније
регулишу садржај пројектне документације у складу са категоријама објеката. Идејни пројекат не

садржи ни део који се односи на постојеће стање објекта, с обзирпм да се ради санација постојећег
објекта.
Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 280,00 динара, а РАТ за
санацију је 430,00 ( тарифни број 1. и 165.), те је потребно доплатити износ од 150,00 динара.
Такође и накнада за рад органа управе уплаћена је у износу од 1.500 динара, а иста је за правна
лица 3.000,00 динара (тарифни број 2.2.), потребно је доплатити износ од 1.500,00 динара.
У складу са одредбама члана 135. Закона о планирању и изградњи и подзаконским актим, те на
основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-исп,
24/2011, 132/2014 и 145/2014 ), у коме стоји да се током спровођења обједињене процедуре, надлежни
орган искључиво врши проверу испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену
техничке документације, нити испитује веродостојност докумената које прибавља у тој процедури.
Чланом 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
( ''Службени гласник РС'', бр. 113/2015 ) прописана је да се уз захтев прилажу докази прописани
Законом, те да по пријему захтева за издавање решења из члана 145. Закона надлежни орган проверава
испуњеност тих услова, уз сходну истог доноси решење или закључак у року од 5 радних дана од дана
подношења захтева.
Члан 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
( ''Службени гласник РС'', бр. 113/2015 ) каже да по пријему захтева за издавање решења по члану 145.
надлежни орган, у складу са законом проверава испуњеност формалних услова за поступање по
захтеву и то да ли је:1) надлежан за издавање решења за које је поднет захтев; 2) да ли је подносилац
захтева лице које може бити инвеститор те врсте радова, у складу са Законом; 3) да ли захтев, поднет у
прописаној форми и да ли захтев, односно идејни пројекат поднет уз захтев садржи све прописане
податке; 4) да ли језа извођење радова потребно пшрибављање локацијских услова и уколико јесте да
ли је ионвеститор шпретхосно прибавио исте; 5) да ли јеприложена сва документација прописана
Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона; 6) да ли је уз захтев приложен доказ о
уплати прописане накнаде, односно таксе.
У складу са чланом 29. став 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронсаким путем (''Службени гласник РС'' бр. 113/15), донети закључак производиће правно
дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у
року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општине Мионица, не поднесе нов,
усаглашен, захтев и отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је
одбачен, нити се поново плаћа административна такса из члана 28. став 1. тачка 2. ) овог правилника.
На основу напред наведеног, а у складу са чланом 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем («Службени гласник РС» бр. 113/15 ), одлучено је као у
диспозитиву.
НАПОМЕНА: Како се из приложене документације види грађевинска дозвола за
предметни објекат је издата на име физичког лица Веселиновић Крстивоја из Брежђа, а овај
захтев за одобравање извођења радова на санацији је поднело правно лице и како објекат нема
употребну дозволу, потребно је да се доказ о власништву на објекту и земљишту, односно
предметним катастарским парцелама регулише уговором, пре подношења уподобљеног захтева,
између Крстивоја Веселиновића и Предузећа за производњу и промет здраве хране ''Златна
кока'' д.о.о. Мионица, Брежђе бб.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против овог закључка дозвољен је приговор у року од 3 дана од дана достављања истог,
Општинском већу општине Мионица са административном таксом од 100,00 динара, број рачуна 840742351843-94, модел плаћања 97, позив на број 85-069.
-
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