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Општинска управа општине Лајковац, Одељење за комунално – стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, решавајући по захтеву
Миладина ( Гвозден) Јаковљевића , за измену правоснажног Решења о грађевинској дозволи Одељења за комунално – стамбене,
грађевинске и урбанистичке послове број: ROP-LAJ-22221-ISAW-2/2020 од 20.11.2020. године , из разлога промене инвеститора на
основу члана 141. став 1. 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, 9/2020 и 52/2021),
члана 26. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,, Службени гласник РС“, бр.18/2016 и
95/2018), доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

 

МЕЊА СЕ, правоснажно Решење о грађевинској дозволи Одељења за комунално – стамбене, грађевинске и урбанистичке послове број: ROP-
LAJ-22221-ISAW-2/2020 од 20.11.2020. године којим је  Гвоздену  Јаковљевић  , у својству инвеститора одобрена изградња економског објекта
– гараже за пољопривредне машине, спратности П+0, габарита 18,00x14,40м, површине земљишта под објектом  252м, услед промене
инвеститора, тако што став 1. диспозитива решења гласи:

 

ОДОБРАВА СЕ Миладину Јаковљевић, у својству инвеститора, изградња:

Економског објекта  - гараже за пољопривредне машине ( категорије А, класификације 127141) спратности П+0, површине земљишта
под објектом 252м, габарита 18,00x14,40м, укупне БРГП надземно од 252м2, укупне нето површине од 245,47м2, висина слемена 5,50м
на кат.парцели 1203 КО Бајевац, уписан у Лист непокретности 127 КО Бајевац као приватна својина Миладина Јаковљевић
У осталом делу Решење остаје непромењено.
Ово решење о измени решења о грађевинској дозволи доноси се по захтеву који је поднет након истека рока прописаног чланом 141.
став 1. Закона о планирању и изградњи.

 

О б р а з ло ж е њ е

 

Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за комунално – стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, обратио се Миладин
Јаковљевић , преко пуномоћника Александра Петровић , са  захтевом за измену Решења број: ROP-LAJ-22221-ISAW-2/2020 од
20.11.2020.године, због промене инвеститора.

Уз захтев достављено је:

Решење број: ROP-LAJ-22221-ISAW-2/2020 од 20.11.2020.године.
Решење о наслеђивању УПП: 144-2021 Веза: 16.О.бр.748/2021 о расподели заоставштине иза смрти пок. Гвоздена Јаковљевић бившег из
Ваљева, донетог од стране Јавног бележника Анђелке Павловић, из Ваљева.
Овлашћење за подношење захтева
Доказ о извршеној уплати републичке админстративне таксе и накнаде.

Надлежно одељење је по службеној дужности прибавило Лист непокретности број 127 КО Бајевац.

- Увидом у Решење број: ROP-LAJ-22221-ISAW-2/2020 од 20.11.2020.године, констатовано је да је пок. Гвоздену Јаковљевић бившем из
Ваљева у својству инвеститора, одобрена изградња помоћног објекта– гараже за пољопривредне машине на катастарској парцели 1203 КО
Бајевац која је била у приватној својини инвеститора.

Увидом у Решењу о наслеђивању  УПП: 144-2021 Веза:16.О.бр.748/2021.од 4.10.2021. године, о расподели заоставштине иза смрти пок.



Гвоздена Јаковљевић бившег из Ваљева, донетог од стране Јавног бележника Анђелке Павловић констатовано је за наследника на
заоставштини пок. Гвоздена Јаковљевић бившег из Ваљева катастарска парцела 1203 КО Бајевац, оглашен Миладин Јаковљевић из Ваљева,
син оставиоца.

Увидом у Лист непокретности број 127 КО Бајевац, утврђено је да је катастарска парцела 1203 КО Бајевац уписана као пољопривредно
земљиште у својини Јаковљевић (Гвозден) Миладина са уделом 1/1 а у укупној површини 1885м2.

Решење о измени решења о грађевинској дозволи се мења по захтеву  који је поднет након истека рока прописаног чланом  141. став 1. Закона
о планирању и изградњи, односно у року од 30. дана од настанка промене.

            Увидом  у доказе о извршеној уплати таксе за подношење захтева и доношења решења о измени решења о грађевинској дозволи и
накнада за вођење централног регистра, утврђено је да су исте уплаћене у складу са Законом о републичким таксама („Сл. гласник РС“, бр.
43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн, 93/12, 47/13 –
услађени дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн , 45/15 - усклађени дин. изн, 83/15, 112/15, 50/2016 - усклађени дин. изн и
61/2017 - усклађени дин. изн. 113/2017, 3/2018 - испр. и 50/2018 - усклађени дин. Изн,  95/2018, 38/2019-усклађени дин. износи, 86/2019 и
90/2019-исправка).

            Поступајући по поднетом захтеву, надлежно одељење је констатовало да је у складу са законом о планирању и изградњи дозвољена
измена решења о грађевинској дозволи због измене инвеститора а да је подносилац захтева доставио сву законом предвиђену потребну
документацију па је стога и донето решење као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС Београд – Колубарски округ у Ваљеву у року од 8 дана од дана достављања

Жалба се подноси преко овог органа са доказом о извршеној уплати Републичке административне таксе у износом од 490,00 дин. РАТ према
тарифном броју 6. Закона о републичким адм. таксама на жиро рачун 840-742221843-57, са позивом на број 97 30-055, шифра плаћања 153 .

Решење доставити:

Подносиоцу захтева;
Граћевинском инспектору
Миладину Јаковљевић

 

                                                                                                       Руководилац одељења

                                                                                             Предраг Мирковић дипл. инж. саоб.


