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Црна Трава
Општинска управа општине Црна Трава, Oдељење за урбанизам, грађевинске,
комунално-стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове, решавајући по
захтеву инвеститора, општине Црна Трава, преко овлашћеног пуномоћника Владана
Илића, из Црне Траве, за измену решења о грађевинској дозволи услед промене
инвеститора, на основу члана 141. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12,132/14 и 145/14), члана 27.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„ Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017 ) и члана 136. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), доноси:

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
Мења се Решење о грађевинској дозволи бр. 351-293/2001-05, од 11. септембра
2001.године, издато од стране Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне и
имовинско-правне послове, општинске управе општине Црна Трава, у тачки 1.
диспозитива и сада гласи:
1. Дозвољава се Општини Црна Трава надградња стамбене зграде број 54, у Црној
Трави, габарита 19,60мх11,25м, спратности По+Пр+2, до спратности По+Пр+3+Пк, на
к.п. бр. 17001, к.о. Црна Трава.
У свим осталим одредбама Решење остаје непромењено.
Образложење
Инвеститор, општина Црна Трава, преко овлашћеног пуномоћника Владана
Илића, из Црне Траве, поднела је кроз ЦИС захтев за имену решења о грађевинској
дозволи услед промене инвеститора, за измену решења о грађевинској дозволи услед
промене инвеститора, надлежном органу, општинској управи општине Црна Трава,
захтев број: ROP-CTR-18183-CPA-1/2018, ( заводни број НО: 351-3/2018-05 ), од
28.06.2018., у складу са чланом 141. Закона о планирању и изградњи, за измену Решења
о грађевинској дозволи, бр. 351- 293/2001-05, од 11 септембра 2001.године, услед
промене инвеститора.
Уз захтев за измену решења, инвеститор је кроз ЦИС у поступку обједињене
процедуре електронским путем доставио следећу документацију:
1. Захтев за измену решења о грађевинској дозволи, услед промене инвеститора,
бр. 351-3/2018-02, од 04.06.2018.
2. Решење о грађевинској дозволи, бр.351-293/2001-05, од 11. септембра
2001.године, издато од стране Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне и
имовинско-правне послове, општинске управе општине Црна Трава.
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3. Решење бр. 06-267/2015-01, од 12.11.2015. Скупштине општине Црна Трава, о
одузимању непокретности од ЈКП „вилин Луг“, Црна Трава и прибављање у јавну
својину, пет станова у изградњи, у надграђеном делу стамбене зграде за колективно
становање у Црној Трави, у ул. Трг Милентија Поповића, бр. 44, на катастарској
парцели бр. 1966, к.о. Црна Трава, ради завршетка изградње станова и уписа истих у
јавну својину општине Црна Трава, као доказ о одговарајућем праву.
9. Овлашћење пуномоћнику бр. 035-8/2017-02, од 04.07.2017. издато од стране
Председника Општине Црна Трава.
10. Докази о извршеним уплатама накнаде за ЦЕОП, и републичке административне
таксе за подношење захтева и издавање решења.
Поступајући у складу са чланом 25. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ( „Службени гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и
120/2017), овај орган је утврдио да су испуњени формални услови за поступање по
захтеву.
С обзиром да је овај орган утврдио да је инвеститор преко овлашћеног
пуномоћника, уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи поднео
документацију прописану чланом 141. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12,132/14 и 145/14), и
чланом 24. став 1., тачка 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („ Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017 ) ,
решио као у диспозитиву.
За издавање овог решења наплаћена је републичка административна такса у износу
од 310,00 динара, за подношење захтева, 3.000,00 динара за издавање решења и
3.000,00 динара, за вођење ЦЕОП-а, АПР: на основу Тарифног броја 1. и 165. тачка 2.
Закона о републичким административним таксама( „Службени гласник РС“, бр.
43/2003,51/2003-исп.,61/2005,101/2005- закон,5/2009,54/2009,50/2011,70/2011усклађени
динарски износ, 55/2012-ускл.дин.износ, 93/2012,47/2013-ускл.дин.износ, 65/2013др.закон и 57/2014-ускл.дин.износ ) и накнада за централну евиденцију, чија је висина
прописана Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге, које пружа
Агенција за привредне регистре.( „Службени гласник РС“, број 119/2013, 138/2014,
45/2015, и 106/2015 ).
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, као
другостепеном органу, преко овог органа, у року од 8 ( осам ) дана од дана достављања
истог, таксирана са 460,00рсд републичке административне таксе- Тарифни број 6.
Закона о републичким административним таксама.
Обрадио,
Саветник за грађевинске послове, послове
урбанизма, планирања и уређења простора
Зора Милчић, дипл.инж.грађ.
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