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Пдељеое за урбанистишке ппслпве и прпстпрнп планираое, Ппщтинске управе 
ппщтине Лајкпвац, рещавајући пп захтеву ФИЛИППВИЋ ПБРАДА, из Лајкпвца, ул. Пуће и 
Вуке Милијанпвић 12, а на пснпву шлана 142. 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 шлана 136. 
Закпна п ппщтем управнпм ппступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), дпнпси: 

 

 

Р Е Ш Е О Е   

П ИЗМЕНИ РЕШЕОА П ГРАЂЕВИНСКПЈ ДПЗВПЛИ 

 

МЕОА СЕ, рещеое п грађевинскпј дпзвпли брпј ROP-LAJ-33852-CPI-1/2017 пд 
09.11.2017. гпдине у ставу 3. дисппзитива рещеоа, где стпји: 

Утврђени изнпс дппринпса инвеститпр је у пбавези да плати у 36 месешних рата. 
Рате ће бити ревалпризпване пд стране надлежнпг пдељеоа, а такп щтп ће пснпвни дуг 
пп пснпву рате увећати применпм индекса пптрпщашких цена у складу са закпнпм.  

и гласи:  

Пбавезује се инвеститпр да утврђени изнпс дппринпса плати једнпкратнп и да 
уплатницу кап дпказ дпстави пвпм Пдељеоу при ппднпшеоу пријаве радпва.  

 
Ставпви 4. и 5. дисппзитива рещеоа брпј ROP-LAJ-33852-CPI-1/2017 пд 09.11.2017. 

гпдине, брищу се. 

У псталпм делу рещеое пстаје непрпмеоенп. 

 

 



П б р а з л п ж е о е 

ФИЛИППВИЋ ПБРАД, из Лајкпвца, (ЈМБГ: 0101969771420) ппднеп је захтев пвпм 
Пдељеоу за издаваое рещеоа п измени рещеоа п грађевинскпј дпзвпли, а кпји је 
заведен ппд брпјем ROP-LAJ-33852- CPА-2/2017 пд 25.11.2017. гпдине. 

Рещавајући пп ппднетпм захтеву на пснпву шлана 142. 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), а у складу са изјавпм инвеститпра, у кпјпј се инвеститпр пдустап пд првпбитнпг 
ппредељеоа на нашин плаћаоа дппринпса на 36 месешних рата и где се инвеститпр 
ппределип да дппринпс уплати једнпкратнп у целпсти, дпнетп је рещеое кап у 
дисппзитиву. 

Републишка адм. такса је наплаћена у изнпсу пд 800,00 динара, пп тар. брпју 165. 
Закпна п Републишким адм. таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 
101/05 – др. закпн, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. 
изн, 93/12, 47/13 – услађени дин. изн., 65/13 – др. закпн, 57/14 - усклађени дин. изн , 
45/15 - усклађени дин. изн, 83/15, 112/15, 50/2016 - усклађени дин. изн и 61/2017 - 
усклађени дин. изн.) и ппщтинска адм. такса је наплаћена у изнпсу пд 145,00 динара, пп 
тар. брпју 2. Пдлуке п ппщтинским адм. таксама („Сл. гласник ппщтине Лајкпвац“, бр. 
15/2016).     

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа 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 и таксира са изнпспм пд 460,00 дин. РАТ 
према тарифнпм брпју 6. Закпна п републишким адм. таксама на жирп рашуна 840-
742221843-57, са ппзивпм на брпј 97 30-055, щифра плаћаоа 153 и са изнпспм пд  350,00 
дин ПАТ према тарифнпм брпју 3. Пдлуке п ппщтинским адм. таксама („Сл. гласник 
ппщтине Лајкпвац“, бр. 15/2016), на брпј жирп рашуна 840-742251843-73, са ппзивпм на 
брпј 97 30-055, щифра плаћаоа 153.  
 

Рещеое дпставити: 
- Ппднпсипцу захтева;  
- Пдељеоу за бучет и финансије, Пдсеку за утврђиваое, наплату и кпнтрплу 

јавних прихпда; 
- А р х и в и. 

 
 
                                                                                                  РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА 
                                                                                            Бпјишић Бпјана, дипл. пр. планер                                                                                                   
 


