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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, решавајући по захтеву ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ, ул. Омладински трг бр. 1, 
а на основу члана 142. 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 и 145/2014) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

 

МЕЊА СЕ, решење о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-18838-CPI-3/2018 од 
10.09.2018. године у ставу 1. диспозитива решења, где стоји: 

 у свему према ПГД Пројекту за грађевинску дозволу  
тако да гласи:  

 у свему према новом Пројекту за грађевинску дозволу  
 

У осталом делу решење остаје непромењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1, поднела је захтев 
овом Одељењу за измену решења о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-18838-CPI-3/2018 
од 10.09.2018. године, за изградњу градске пијаце на кат. парцели број 491/14 КО 
Лајковац, а који је заведен под бројем ROP-LAJ-18838-CPI-4/2018 од 04.10.2018. године. 
 

 



Према члану 142. Закона о планирању и изградњи, инвеститор је у складу са 
финансијским и другим околностима, а ради усаглашавања са пројектом за извођење 
поднео захтев за измену решења о грађевинској дозволи. 

Увидом у приложену нову техничку документацију, измена се огледа у оступању 
од положаја објекта на кат. парцели број 491/14 КО Лајковац, док су други параменти и 
услови утврђени у грађевинској дозволи, односно у изводу из пројекта (димензије, 
намена, облик и сл) остали не промењени. 

Решавајући по поднетом захтеву за измену решења о грађевинској дозволи, а на 
основу достављене нове техничке документације, ово Одељење је утврдило да су настале 
измене у складу са Планом  измене и допуне ПДР „ВОЈНИ КРУГ“ у Лајковцу и издатим 
локацијким условима бр. ROP-LAJ-18838-LOCН-2/2018 од 31.07.2018. године, те се у складу 
са чланом 142. Закона о планирању и изградњи и чланом 27. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 
96/2016 и 120/2017), доноси решење као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Београд – Колубарски 
округ у Ваљеву у року од 8 дана од дана пријема истог. Жалба се подноси преко овог 
органа или непосредно вишем органу. 
 

Решење доставити: 
- Подносиоцу захтева; 
- Грађевинској инспекцији; 
- А р х и в и. 
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