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Општинска  управа  општине Лајковац, Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове,  решавајући по захтеву Николе Вељић ЈМБГ
2806982270016, из Београда-општина Чукарица, Ђорђа Огњановића број 12/15, у својству инвеститора,  за издавање решења о употребној дозволи за
стамбени објекат који се налази у Јабучју,  изграђеног на катастарској парцели број 4865 КО Јабучје, на основу члана 8ђ и 158. 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, 31/2019, 37/2019 и 9/2020, 25/2021), члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл.гласник РС“,број 68/2019), члана 2. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ број 85/2015) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 95/2018), доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ  СЕ захтев  Николе Вељић ЈМБГ 2806982270016, из Београда-општина Чукарица, Ђорђа Огњановића број 12/15, у својству инвеститора,  за
издавање решења о употребној дозволи за стамбни објекат који се налази у Јабучју, (Категорија: А; Класификација: 111011), изграђеног на катастарској парцели
број 4865 КО Јабучје, чија је градња одобрена Решењем о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-12564-CPI-2/2020 од 23.07.2020 године, због формалних
недостатака.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

               Општинској управи општине Лајковац, Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Никола Вељић из Београда, преко
пуномоћника Адама Стојановић ЈМБГ 0711941710100 из Лазаревца, Пере Ерјавеца број 15, поднео је захтев  за издавање употребне дозволе за стамбени објекат,
који је изграђен, на кат. парцели бр.4865 КО Јабучје, а који је заведен под бројем ROP-LAJ-12564-IUP-6/2021 од  13.06.2021. године.

 Подносилац је уз захтев приложио следећу документацију: 

Решење о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-12564-CPI-2/2020 од 23.07.2020 године године,
Потврда о пријави радова број ROP-LAJ-12564-WA-4/2020 од 20.08.2020. године,
Елаборат геодетских радова за изведени објекат,
Елаборат контроле изведених темеља,
Елаборат геодетских радова за подземне инсталације,
Потврда о прегледу изведених радова на изградњи приземног стамбеног објекта изграђеног на кат. парцели број 4865 КО Јабучје,
Изјава инвеститора и одговорног извођача радова,
Пројекат та грађевинску дозволу
Пуномоће за подношење захтева;
Обавештење о завршетку израде темељ;
Обавештење о завршетку израде објекта у конструктивном смислу;

 

По пријему захтева за издавање употребне дозволе, надлежни орган је извршио проверу испуњености формалних услова за поступање по захтеву, односно да ли
је надлежан за поступање по захтеву, да ли је подносилац захтева лице које у складу са законом може бити подносилац захтева за издавање употребне дозволе, да
ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке, да ли је уз захтев приложена сва документација прописана законом и да ли је уз
захтев приложен доказ о уплати административне таксе и накнаде.

Увидом у достављени захтев и прилоге, надлежно одељење је утврдило да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови јер подносилац захтева,
надлежном органу није доставио одговарајуће таксе за издавање употребне дозволе на основу Закона о Републичким административним таксама
(,,Сл.гласник Рс“, бр.43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005- др.закон, 5/2009,54/2009, 50/2011,70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 – усклађени
дин.изн., 93/2021, 47/2013 – усклађени дин. изн. 65/2013 – др. зако, 57/214 – усклађени дин.изн., 45/2015 – усклађени дин.изн.83/2015, 112/2015, 50/2016 –
усклађени изн.61/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 – исп. 50/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018,  38/2019 – усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019
– испр., 98/2020 – усклађени дин. изн., 144/2020 и 62/2021 – усклађени дин.изн.).

Увидом у достављену документацију подносилац захтева је доставио доказ о уплати Републичке административне таксе од 1880 дин., и накнаде за
ЦЕОП у износу од 1000 динара, који се односе на првобитни захтев од 13.06.2021.године, који је одбачен. Подносилац захтева није искористио право на
подношење усаглашеног захтева за издавање употребне дозволе у предвиђеном року од 30 дана тако да таксе прилозене уз првобитни захтев од 13.06.



2021 године нису важеће. Дана 26.07.2021. године поднет је нов захтев уз које су поднете исте таксе иако је истекао рок за подношење усаглашеног
захтева тако да је приликом подношења захтева било потребно уплатити нове таксе.

 

 Како би предмет био потпун потребно је да подносилац захтева уплати нове таксе и достави доказ о уплатама Републичких административних такси:
За захтев 330, 00 дин., за Решење о употребној дозволи 1.940,00 дин. и за  ЦЕОП у износу од 1000 динара.

              У складу са чланом 158.став 6. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган неће издати употребну дозволу за објекат за који у складу са законом
нису приложени докази о административним таксама.

Имајући у виду наведене чињенице, потребно је да подносилац захтева, пре поновног подношења захтева за издавање употребне дозволе, достави доказ о уплати
административних такси.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови предвиђени Законом и Правилником,
одлучено је као у диспозитиву решења.

Ако подносилац захтева најкасније 30. дана од дана објављивања овог решења на

интернет страници належног органа поднесе нов усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити
поново плаћа административне таксе и накнаде наведене у члану 27.став 2. тачка 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем (Службени гласник РС број 68/2019).

 

            ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против овог Решења подносилац захтева може изјавити приговор  Општинском већу Општине Лајковац, преко овог
одељења, у року од три дана од дана достављања.

 

       

   Доставити:

                      - Подносиоцу захтева

                      - грађевинској инспекцији

 

 

            

 

                                                                                                                                                                                                                                 Руководилац одељења

                                                                                                                                                                                                                     Предраг Мирковић дипл. инж. саоб.

 


