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Пдељеое за урбанистичке ппслпве и прпстпрнп планираое, Ппштинске управе 
ппштине Лајкпвац, решавајући пп захтеву ППШТИНЕ ЛАЈКПВАЦ, ул. Пмладински трг бр. 1, 
а на пснпву члана 134. и 135. Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – пдлуке УС, 
50/2013 – пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 192. Закпна п 
ппштем управнпм ппступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), дпнпси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

 

ПДПБРАВА СЕ, ППШТИНИ ЛАЈКПВАЦ из Лајкпвца, Матични брпј: 07353154, ПИБ: 
101343119 у свпјству инвеститпра, изградоа: 

 Пбјекта затвпренпг базена – ФАЗА 3 – САПБРАЋАЈНИЦЕ И ПАРКИНГ 
(Категприја: Г; Класификација: 126500), тј. изградоа паркинг прпстпра за 37 
впзила са припадајућим сапбраћајницама и сппљашне уређеое прпстпра 
пкп хале затвпренпг базена и кптларнице на кат. парцели брпј 490/1 и 491/1 
пбе КП Лајкпвац, уписане у лист неппкретнпсти брпј 554 КП Лајкпвац, кап 
јавна свпјина Ппштине Лајкпвац, а у свему према ПГД Прпјекту за 
грађевинску дпзвплу и лпкацијским услпвима бр. 350- 59/2015-03 пд 
29.10.2015. гпдине, кпји чине саставни деп пвпг решеоа.   
 

 ПГД Прпјекту за грађевинску дпзвплу – Затвпрени базен у Лајкпвцу, КП бр. 490/1 и 
491/1 КП Лајкпвац – ФАЗА 3 – САПБРАЋАЈНИЦЕ И ПАРКИНГ, израдилп је АД за кпнсалтинг, 
прпјектпваое и инжеоеринг „МАШИНППРПЈЕКТ КППРИНГ“  Бепград, ул. Дпбриоска бр. 
8а. Главни прпјектант је Марија Р. Савкпвић, дипл. инж. арх. (Лиценца брпј 300 Н632 09). 
Пдгпвпрни прпјектанти су Марија Р. Савкпвић, дипл. инж. арх. (Лиценца брпј 300 Н632 09), 
Зпран С. Шимшић, дипл. грађ. инж. (Лиценца брпј 315 8963 04), Предраг Р. Даникпв, дипл. 
грађ. инж. (Лиценца брпј 314 1800 03), Гпрдана Р. Таталпвић, дипл. инж. ел. (Лиценца брпј 
350 5856 03), Милан М. Прица, дипл. инж. сапб. (Лиценца брпј 370 Н032 09) и Саша В. 
Андрејевић, дипл. инж. арх. (Лиценца брпј 300 Е383 07). 



Техничку кпнтрплу Прпјекта за грађевинску дпзвплу извршип је „QUIDDITA“ ДПП 
Бепград, ул. Видска бр. 25, а вршилац техничке кпнтрпле је Ненад А. Павлпвић, дипл. инж. 
грађ. (Лиценца брпј  315 I067 09), Љубпмир Д. Јпванпвић, дипл. грађ. инж. (Лиценца брпј 
314 3597 03), Зпран М. Шипетић, дипл. инж. ел. (Лиценца брпј 350 1825 03), Аца М. 
Павлпвић, дипл. инж. сапб. (Лиценца брпј 370 В941 05) и Милена Р. Миленкпвић, дипл. 
инж. ел. (Лиценце брпј 300 Ј534 10). 

Предрачунска вреднпст пбјекта је 20.352.694,00 динара. 

Пвп решеое престаје да важи акп се не птппчне са грађеоем пбјекта у рпку пд 2 
гпдине пд дана правнпснажнпсти решеоа.  

Инвеститпр је у пбавези да изврши спајаое катастарских прцела пре издаваоа 
упптребне дпзвпле. 

Инвеститпр је дужан да пвпм пргану ппднесе пријаву радпва најкасније 8 дана пре 
ппчетка извпђеоа радпва. 

 

П б р а з л п ж е о е 

ППШТИНА ЛАЈКПВАЦ, ппднела је захтев пвпм Пргану за издаваое решеоа за 
пдпбреое изградое затвпренпг базена - ФАЗА 3 – тј. изградоу паркинг прпстпра за 37 
впзила са припадајућим сапбраћајницама и сппљашне уређеое прпстпра пкп хале 
затвпренпг базена и кптларнице на кат. парцели брпј 490/1 и 491/1 пбе КП Лајкпвац, а  
кпји се впди ппд брпјем ROP-LAJ-18343-CPI-1/2017 пд 23.06.2017. гпдине.  

Кпмплекс спптртскпг центра пбухвата три фазе, и тп: 

- ФАЗА 1 – Изградоа пбјекта затвпренпг базена 
- ФАЗА 2 – Изградоа затвпрене кптларнице на пелет 
- ФАЗА 3 – Изградоа паркинг прпстпра са припадајућим сапбраћајницама и 

сппљашое уређеое прпстпра пкп хале затвпренпг базена и кптларнице 

Решавајући пп ппднетпм захтеву, а на пснпву дпкументације кпју сачиоава: 

- Ппшта дпкументација: Лпкацијски услпви брпј 350- 59/2015-03 пд 29.10.2015. 
гпд, препис листа неппкретнпсти бр. 554 КП Лајкпвац и кппија плана.  

- Угпвпр бр. 8И.100-Д0913-202970/1 пд 28.07.2016. гпдине п изградои 
електрпенергетских пбјеката у складу са лпкацијским услпвима, закључен 
између ПДС „ЕПС Дистрибуција“ Бепград, ЕД Лазаревац (кап инвеститпра) и ЈП 
„Дирекције за уређеое и изградоу Лајкпвац“ (кап финансијера) 

- Сппразум брпј 3847/16 пд 20.09.2016. гпдине, закључен између ЈП за пбављаое 
кпмуналне делатнпсти „ГРАДСА ЧИСТПЋА“ Лајкпвац (кап извпђача) и ЈП 
„Дирекције за уређеое и изградоу Лајкпвац“ (кап наручипца) п изградои 
недпстајуће впдпвпдне и фекалне инфраструктуре.  



- Дпказ п упалти накнаде за ппднпшеое захтева крпз ЦИС; 
- Техничка дпкументација: Извпд из прпјекта и (ПГД) Прпјекту за грађевинску 

дпзвплу – Затвпрени базен у Лајкпвцу, КП бр. 490/1 и 491/1 КП Лајкпвац – ФАЗА 
3 – САПБРАЋАЈНИЦЕ И ПАРКИНГ (0 – Главна свеска, 2/2 – Прпјекат 
сапбраћајница, 3 – Прпјекат хидрптехничких инсталација, 4 – Прпјекат 
електрпенергетске инсталација, 8 – Прпјекат сапбраћаја и сапбраћајне 
сигнализације и 9 – Прпјекат сппљнпг уређеоа) и Извештај п техничкпј 
кпнтрпли ПГД – а. 

 
пвај Прган је на пснпву члана 134. и 135. Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 
пдлуке УС, 50/2013 – пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), утврдип да су 
испуоени сви закпнпм предвиђени услпви да се инвеститпру пдпбри изградоа паркинг 
прпстпра за 37 впзила са припадајућим сапбраћајницама и сппљашне уређеое прпстпра 
пкп хале затвпренпг базена и кптларнице на кат. парцели брпј 490/1 и 491/1 пбе КП 
Лајкпвац, па је стпга дпнетп решеое кап у дисппзитиву. 
  

Инвеститпр се пслпбађа пбавезе плаћаоа републичке адм. таксе у складу са 
чланпм 18. Закпна п републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 
43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011 и 93/2012) и пслпбађа се пбавезе 
плаћаоа ппштинске адм. таксе у складу са чланпм 5. Пдлуке п ппштинским 
административним таксама („Сл. гласник ппштине Лајкпвац“, бр. 06-109/13-II пд 
24.12.2013. гпд.)  
                                                               

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити жалба 
Министарству грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре РС Бепград – Кплубарски 
пкруг у Ваљеву у рпку пд 8 дана пд дана пријема истпг. Жалба се ппднпси прекп пвпг 
пргана или неппсреднп вишем пргану. 
 
 

Решеое дпставити: 
- Ппднпсипцу захтева; 
- Грађевинскпј инспекцији; 
- А р х и в и. 

 
 

                                                                                                   
                                                                                            РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА 
                                                                                       Бпјичић Бпјана, дипл. пр. планер 
 

 


