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Д.К.

Општинска  управа  општине Лајковац, Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове,  решавајући по захтеву
Живодарке Јовановић ЈМБГ 2410946776417 из Лајковца, ул. Димитрија Туцовић 40 за издавање решења о употребној дозволи за
стамбени објекат који се налази у Лајковцу у улици Димитрија Туцовић број 40  а који је изграђен на кат. парцели број 770 КО
Лајковац,  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),
члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“,број 68/2019), и члана 136. Закона
о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 95/2018),  доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ  СЕ захтев Живодарке Јовановић ЈМБГ 2410946776417 из Лајковца, ул. Димитрија Туцовић 40, за издавање решења о
употребној дозволи за стамбни објекат који се налази у Лајковцу у улици Димитрија Туцовић број 40, (Категорија: А; Класификација: 111011),
изграђеног на катастарској парцели број 770 КО Лајковац , чија је градња одобрена Решењем број: 08-351/172-83 од 01.11.1983. 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, Живодарка Јовановић из
Лајковца, Димитрија Туцовић број 40, преко пуномоћника Владана Чоловић ЈМБГ 1207962771413 из Лајковца, ул. Краља Петра Првог број
4/37, поднела је захтев  за издавање употребне дозволе за стамбени објекат, који је изграђен  на кат. парцели бр. 770 КО Лајковац, а који је
заведен под бројем ROP-LAJ-34634-IUP-1/2021 од  07.10.2021. године.

Подносилац је уз захтев приложио следећу документацију: 

Решење број 08-351/172-83 од 01.11.1983. године,
Пројекат за грађевинску дозволу
Одлука о одређивању лица за технички преглед објекта,
Записник о техничком прегледу објекта,
Потврда за издавање употребне дозволе
Лист непокретности број 273 КО Лајковац
Пуномоће за подношење захтева;
Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС  и о уплати Републичке административне таксе.

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 Лист непокретности број 1588 КО Лајковац, надлежно одељење је утврдило да је катастарска парцела број 770 КО Лајковац
уписана по врсти земљишта као градско грађевинско земљиште укупне површине 797м2, а у приватној својини Живодарке Јовановић из
Лајковца са обимом удела у праву својине од 1/1. Парцела је изграђена и у листу непокретности под редним бројем један уписан је објекат по
намени помоћни, изграђен са грађевинском дозволом, површине објекта од  67м2 у приватној својини Живодарке Јовановић. На основу
наведених чињеница, надлежни орган је утврдио да је предметни објекат од стране надлежног органа за евиденцију непокретности
евидентиран и проведен у графичком делу катастра непокретности као помоћни објекат.

Увидом у Записник о техничком прегледу објекта утврђено је да је објекат по намени стамбени, спратности П+Пк, развијене бруто површине
70,04+55,44м2(укупно 125,48м2)  нето површине 61,75+40,95м2, (укупно 102,70м2) и да је објекат укњижен у катастру непокретности са
површином приземног дела објекта од 67м2. На основу наведних чињеница, утврђено је неслагање површине приземног дела објекта који је
уписан у Листу непокретности број 273 КО Лајковац и површине назначене у Записнику о техничком прегледу објекта и калкулацији
површина оверене и потписане од стране лица одређеног за вршење техничког прегледа објекта, па је стога неопходно, с обзиром да је по
наводима овлашћеног пројектанта који је вршио технички преглед објекта, објекат  изведен у складу са решењем о грађевинској дозволи и



техничкој документацији, извршити исправку евиденције код катастра непокретности где је објекат уписан и проведен у графичком
делу.

Увидом у достављени захтев и прилоге, надлежно одељење је утврдило да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови,
односно   инвеститор није доставио елаборат геодетских радова за подземне инсталације.

У складу са чланом 158. Закона о планирању и изградњи и члана 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем, уз захтев се доставља и елаборат геодетских радова за подземне инсталације.

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.

 


