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Л а ј к п в а ц 
  

Пдељеое за урбанистичке ппслпве и прпстпрнп планираое, Ппштинске управе 
ппштине Лајкпвац, решавајући пп захтеву ВУЈКПВИЋ РАДИСАВА из Придвприце, а на 
пснпву члана 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), члана 17. и 18. Правилника п ппступку 
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл.гласник РС“, брпј 113/2015 
и 96/2016) и члана 210. Закпна п ппштем управнпм ппступку („Сл. лист СРЈ“, брпј 33/97, 
31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 18/2016), дпнпси: 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
ПДБАЦУЈЕ СЕ, захтев ВУЈКПВИЋ РАДИСАВА, из Придвприце ЈМБГ: 1912963771412, 

кпји се впди ппд брпјем ROP-LAJ-13062-CPI-1/2017 пд 12.05.2017. гпдине, за издаваое 
грађевинске дпзвпле за изградоу кплскпг улаза у двприште са састављенпм пешачкпм 
стазпм, кап непптпун. 

 
П б р а з л п ж е о е 

 
ВУКПВИЋ РАДИСАВ из Придвприце, ппднеп је захтев пвпм Пдељеоу за издаваое 

грађевинске дпзвпле на изградои кплскпг улаза у двприште са састављенпм пешачкпм 
стазпм, у улици Впјвпде Мишића бр. 41, на кат. парцелама бр. 683 КП Лајкпвац, а кпји се 
впди ппд брпјем ROP-LAJ-13062-CPI-1/2017 пд 12.05.2017. гпдине.  

 
Пп пријему пвпг захтева надлежни прган је, ппступајући пп пдредбама из члана 16. 

и 17. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем 
(„Сл.гласник РС“, брпј 113/2015 и 96/2016) утврдип да је: 

 
1. Инвеститпр ппднеп захтев за грађевинску дпзвплу у складу са чланпм 135. 

Закпна п планираоу и изградои (у даљем тексту Закпн) и тпм приликпм 
дпставип је јединп дпказ п уплати накнаде за ппднпшеое захтева крпз ЦИС, без 
Прпјекта за грађевинску дпзвплу, Извпда из прпјекта за грађевинску дпзвплу, 
и дпказа п уплати административних такси и друке дпкументације прпписане 
Закпнпм.  



2. Решавајући пп ппднетпм захтеву утврђује се да ппстпје ппред фпрмалних 
недпстатака кпји спречавају даље ппступаое пргана у пвпм предмету и 
Закључак п дпзвпли извршеоа решеоа пд Одељеоа за инспекцијске ппслпве 
– грађевинскпг инспектпра бр. 354- 84/2015-08 пд 27.03.2017. гпдине п 
уклаоаоу изведених радпва силазне рампе, штп значи да је предметни 
пбјекат за кпји је ппднет захтев за изградоу већ изграђен на терену и да се пп 
питаоу истпг впди ппступак кпд надлежних пргана. 

 
 

Из свега наведенпг, а у складу са чланпм 18. Правилника п ппступку спрпвпђеоа 
пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл.гласник РС“, брпј 113/2015 и 96/2016), 
пвп Пдељеое је дпнеп закључак кап у дисппзитиву. 
    

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг Закључка мпже се улпжити пригпвпр, 
Ппштинскпм већу ппштине Лајкпвац, прекп пвпг Пдељеоа у рпку пд 3 дана пд дана 
оегпвпг дпстављаоа.  

 
У прилпгу акта: 
  

- Закључак п дпзвпли извршеоа решеоа брпј: 354- 84/2015-03 пд 27.03.2017. гпдине 
 
 
Закључак дпставити: 
 

- Ппднпсипцу захтева; 
- А р х и в и. 
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