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           Општинска управа општине Лајковац, Одељење за комунално - стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, решавајући по захтеву
Драгана Томашевића ЈМБГ 2512972771412 из Скобаља, у својству инвеститора, за издавање Решења о одобрењу извођења радова за изградњу
помоћног објекта - летње кухиње са гаражом, оставом и котларницом у Лајковцу на катастарској парцели број 2110 КО Лајковац,  на основу
члана 8ђ. и 145. 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, 31/19 и 9/2020 и 52/2021), члана 28. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  („Службени гласник РС“ број 68/2019), члана 92. став 1. тачка 4. и 136.
Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018), доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашен захтев број ROP-LAJ-45257-ISAWHА-2/2022 од 10.04.2022. године за издавање Решења о одобрењу извођења
радова за изградњу помоћног објекта - летње кухиње са гаражом, оставом и котларницом у Лајковцу у улици Бранка Радичевића бб. на
катастарској парцели број 2110 КО Лајковац, (категорије А, класификације 127141), инвеститора Драгана Томашевића ЈМБГ 2512972771412 из
Скобаља, због неблаговремено поднетог захтева.

             

О б р а з л о ж е њ е                

                                                        

Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за комунално - стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Драган Томашевић из
Скобаља, у својству инвеститора, преко  пуномоћника Владе Обрадовића ЈМБГ 0501967710007 из Београда, Бранка Радичевића број 12,
поднео је захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова за изградњу помоћног објекта у Лајковцу, ул. Бранка Радичевића бб на
катастарској парцели број 2110 КО Лајковац (категорије А, класификације 127141) који је заведен под бројем  ROP-LAJ-45257-ISAWHА-
2/2022 од 10.04.2022. године.  

Уз усаглашени захтев инвеститор је приложио:

Решење о грађевинској дозволи број: ROP-LAJ-762-CPIH-2/2022 од 24.02.2022. године;
Потврду ROP-LAJ-762-GR-3/2022 од 07.03.2022. године;
Пуномоћје за подношење захтева.

 

          Увидом у службену евиденцију утврђено је да је донето Решење о одбацивању број ROP-LAJ-45257-ISAW-1/2021 од 27.12.2021. године
због формалних недостатака, где је инвеститор био у обавези да уз захтев за издавање решења којим ће бити одобрено извођење радова на
изградњи предметног помоћног објекта, прибави и достави  решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на катастарској
парцели број 2110 КО Лајковац.

          Имајући у виду да је захтев подносиоца одбачен Решењем од 27.12.2021. године, да је наведено Решење на интернет страници
надлежног органа објављено истог дана а да је подносилац захтева усаглашен захтев поднео 10.04.2022. године, утврђено је да подносилац
захтева није поднео усаглашен захтев у року утврђеном у члану 8ђ Закона о планирању и изградњи, односно да је усаглашен захтев поднет
након истека рока од 30 дана од дана објављивања на интернет станици надлежног органа.

          С обзиром да подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања
документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде за Централну
евиденцију наведене у члану 27. став 2. тачка 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Службени
гласник РС број 68/2019) а да се предметни захтев за издавање Решења о одобрењу извођења радова одбацује други пут, подносилац захтева је



у обавези да приликом подношења захтева за издавање Решења о одобрењу извођења радова поднесе целокупну документацију и прописане
таксе и накнаде, као да је реч о првом захтеву.

 

На основу овако утврђеног чињеничног стања, донето је решење као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења подносилац захтева може изјавити приговор  Општинском већу Општине Лајковац,
преко овог одељења, у року од 3 (три) дана од дана достављања.

 

Решење доставити:

Подносиоцу захтева;
Грађевинској инспекцији;
Архиви.

 

 

                                                                                                    Руководилац одељења

                                                                                      Предраг Мирковић дипл. инж. саобр.

 


