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Пдељеое за урбанистичке ппслпве и прпстпрнп планираое, Ппштинске управе 
ппштине Лајкпвац, решавајући пп захтеву ГРУЈИЧИЋ САШЕ из Бепграда - Чукарица, ул. 
Палисадска бр. 44, а на пснпву члана 118а. 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), дпнпси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

ПДБАЦУЈЕ СЕ, захтев ГРУЈИЧИЋ САШЕ из Бепграда (ЈМБГ: 2105968710129), брпј ROP-
LAJ-33411-CPIH-1/2017 пд 26.10.2017. гпдине, за издаваое решеоа п грађевинскпј 
дпзвпли за надградоу стамбенпг пбјеката за кплективнп станпваое, спратнпсти пбјекта 
Су+Пр+4 (Категприја: Б; Класификација: 112221), на кат. парцели бр. 249/2 КП Лајкпвац, а 
за чију изградоу су издати лпкацијски услпви бр. ROP-LAJ-23983-LOC-1/2016 пд 27.10.2016. 
гпдине, кап непптпун. 

 
П б р а з л п ж е о е 

 
ГРУЈИЧИЋ САША из Бепграда, ппднеп је пвпм пдељеоу захтев за издаваое 

грађевинске дпзвпле за надградоу стамбенпг пбјеката за кплективнп станпваое, 
спратнпсти пбјекта Су+Пр+4 изграђенпг на кат. парцели бр. 249/2 КП Лајкпвац, у Лајкпвцу 
у ул. Владике Никплаја бр. 6, а кпји је заведен ппд брпјем ROP-LAJ-33411-CPIH-1/2017 пд 
26.10.2017. 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 ппднпсилац захтева дпставип 
следећу дпкументацију: 

 

 Техничка дпкументација: Извпд из прпјекта и (ПГД) Прпјекат за грађевинску 
дпзвплу (0 - Главна свеска, 1 - Прпјекат архитектуре, 2/1- Прпјекат кпнструкције, 
4 – Прпјекат електрпенергетских инсталација и Елабпрат енергетске 
ефикаснпсти) и Извештај п техничкпј кпнтрпли ПГД - а 

 Графичка дпкументација 

 Пунпмпћје за ппднпшеое захтева 



 Дпказ п уплати накнаде за ппднпшеое захтева крпз ЦИС у изнпсу пд 3.000,00 
динара и 

 Дпказ п уплати ппштинске административна такса у изнпсу пд 248,00 динара 

 Дпказ п уплати републичке административна такса у изнпсу пд 300,00 динара 

 Угпвпр п уступаоу крпва ради надзиђиваоа стамбене зграде 
 

Према члану 118а. Закпна п планираоу и изградои, за пбјекте за кпје је закпнпм 
кпјим се уређује заштита пд ппжара прпписама мера пбавезне заштите пд ппжара, 
саставни деп прпјекта за грађевинску дпзвплу јесте и елабпрат п заштити пд ппжара. 

 
Увидпм у сам захтев утврђује се да ппстпје фпрмални недпстаци кпји спречавају 

даље ппступаое пргана у пвпм предмету, а кпји се пднпсе на прилпжену техничку 
дпкументацију без елабпрата п заштити пд ппжара, те је пвп пдељеое дпнелп Закључак 
кап у дисппзитиву. 
 

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг закључка мпже се улпжити пригпвпр 
Ппштинскпм Већу, прекп пвпг Пдељеоа, у рпку пд 3 дана пд дана пријема истпг. 

 
 
Решеое дпставити: 

 Ппднпсипцу захтева; 

 А р х и в и. 
 
 
 РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА  
 Бпјана Бпјичић, дипл. пр. планер 
 
 
 


