
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
Одељење за комунално – грађевинске  
стамбене и урбанистичке послове 
Број: 351- 9/2015-03 
Датум: 27.03.2015. године 
Л а ј к о в а ц 

 

Одељење за комунално – грађевинске, стамбене и урбанистичке послове 
Општинске управе Лајковац, решавајући по захтеву КАМЕНИЦЕ ИВАНА, из Пепељевца, а 
на основу члана 145. 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 192. Закона о општем 
управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), 
доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

ОДОБРАВА СЕ, КАМЕНИЦИ ИВАНУ, из Пепељевца, у својству инвеститора, 
извођење радова на изградњи економског објекта, спратности Пр + 0, површине 
земљишта под објектом 312 м², габарита објекта 24,0 х 13,0 м, бруто површине објекта 
312,00 м², нето површине објекта 288,99 м², висине објекта 7,06 м, на кат. парцели број 
894/1 КО Пепељевац, уписану у препис листа непокретности бр. 729 КО Пепељевац као 
приватна својина Каменице Ивана из Пепељевца. 

Утврђује се износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта у висини од 
38.500,00 динара, а на основу обрачуна доприноса сачињеног од стране ЈП „Дирекције за 
уређење и изградњу“ Лајковац, бр. 670/15 од 27.03.2015. године, а који је саставни део 
овог решења. 

Обавезује се инвеститор да утврђени износ доприноса плати једнократно и да 
уплатницу као доказ достави овом Одељењу при подношењу пријаве радова.  

Пројекат за грађевинску дозволу израдило је Предузеће за пројектовање и надзор 
„ПЛАНУБ“ ДОО Уб, ул. Тамнавских партизана бр. 18. Одговорни пројектан је Бранко Р. 
Илић, дипл. грађ. инж. (Лиценца број 315 1804 03). Техничка контрола је извршена од 
стране Студиа за пројектовање и инжењеринг „АРХИ.М“, Уб, ул. 1 мај бр. 48, бр. 01/15.  

 Предрачунска вредност економског објекта износи 8. 228 095,00 динара. 



Саставни део овг решења су локацијски услови бр. 350- 10/2015-03 од 04.03.2015. 
године, извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу, као и износ доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта  бр. 670/15 од 27.03.2015. године, 

Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радова најкасније 8 дана пре 
почетка извођења радова. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

КАМЕНИЦА ИВАН, из Пепељевца, поднео је захтев овом Одељењу за издавање 
решења за одобрење изградње економског објекта у Пепељевцу, на кат. парцели број 
894/1 КО Пепељевац, а који је заведен под бројем 351- 9/2015-03 од 16.03.2015. године. 

Решавајући по поднетом захтеву ово Одељење је утврдило да је инвеститор 
поднео следећу документацију: Локацијске услове број 350- 10/2015-03 од 04.03.2015. 
год, извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу.  

Увидом уз поднету документацију, а у смислу члана 145. 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), ово Одељење је утврдило да су испуњени сви законом предвиђени услови да 
се инвеститору одобри изградња економског објекта на кат. пацели бр. 894/1 КО 
Пепељевац, која је у његовој својини, па је стога донето решење као у диспозитиву. 
  

У складу са чланом 97. 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), утврђен је износ 
доприноса за уређивање грађевиснког земљишта, који чини саставни део овог решења.  

 
Републичка адм. такса је наплаћена у износу од 740,00 динара,  по тар. броју 165. 

Закона о Републичким адм. таксама. Општинска адм. такса је наплаћена у износу од 
141,00 динара, по тар. броју 2. Одлуке о општинским адм. таксама.     
 

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 и таксира са износом 340,00 дин. адм. таксе. 
према тарифном броју 3. Одлуке о општинским адм. таксама („Сл. гласник општине 
Лајковац“, бр. 7/2013), на број жиро рачуна 840-742251843-73, са позивом на број 97 30-
055, шифра плаћања 153.  

 
 
 



Решење доставити: 
- Подносиоцу захтева 
- Грађевинској инспекцији 
- „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ Електродистибуцији Лазаревац 
- А р х и в и 

 
 
 

                                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                               Бојана Бојичић, дипл. пр. планер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
Одељење за комунално – грађевинске  
стамбене и урбанистичке послове 
Број: 351- 147/2014-03 
Датум: 20.08.2015. године 
Л а ј к о в а ц 

 

Одељење за комунално – грађевинске, стамбене и урбанистичке послове 
Општинске управе општине Лајковац, решавајући по захтеву „ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“ из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1, а на основу члана 
145. и 131 (с3). 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 192. Закона о општем управном 
поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

ОДОБРАВА СЕ, „ДИРЕКЦИЈИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“ из 
Лајковца, Матични број: 17214390, ПИБ: 101343102, у својству инвеститора, извођење 
радова на реконструкцији некатегорисаног пута у Јабучју, у дужини L = 1000 m, на кат. 
парцели број 8755 и 8756 све КО Јабучје, уписану у препис листа непокретности бр. 317 КО 
Јабучје, у својини Републике Србије, корисника Општине Лајковац, а у складу са 
информацијом о локацији број 350- 84/2014-03 од 25.11.2014. год и техничком 
документацијом. 

Главни пројекат реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју, наставак пута до 
језера Паљуви L = 1000 m, (Књига 1. Грађевински пројекат и књига 2. Пројекат саобраћајне 
сигнализације и опреме) израдило је ПД „BHL projekt“ ДОО Београд, ул. Војводе Степе бр. 
249/10. Одговорни пројектанти су Горан Ј. Бијелић, дипл. грађ. инж. (Лиценца број 315 
L373 12) и Маријана Б. Јаћимовић, дипл. инж. саоб. (Лиценца број 370 Н858 09). Техничка 
контрола извршена је од стране Друштва за пројектовање, урбанизам и екологију 
„ANDZOR ENGINEERING“ ДОО Нови Сад, ул. Иве Андрића бр. 13.  

Предрачунска вредност реконструкције некатегорисаног пута износи 19.968.837,00 
динара.  

Предрачунска вредност радова собраћајне сигнализације износи 156.304,20 
динара. 



Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радова најкасније 8 дана пре 
почетка извођења радова. 

О б р а з л о ж е њ е 

„ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“ из Лајковца, поднела 
је захтев овом Одељењу за издавање решења за одобрење извођење радова на 
реконструкцији некатегорисаног пута у Јабучју у дужини L = 1000 m, на кат. парцели број 
8755 и 8756 КО Јабучје, а који је заведен под бројем 351- 147/2014-03 од 27.11.2014. 
године. 

Решавајући по поднетом захтеву ово Одељење је утврдило да је инвеститор 
поднео следећу документацију: Информацију о локацији број 350- 84/2014-03 од 
25.11.2014. год, копија плана, лист непокретности и техничку документацију: Главни 
пројекат реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју, наставак пута до језера Паљуви 
L=1000 m, (Књига 1. Грађевински пројекат и књига 2. Пројекат саобраћајне сигнализације 
и опреме). 

Увидом у поднету документацију, а у смислу члана 145. и 131 (с3). 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), ово Одељење је утврдило да су испуњени сви законом предвиђени 
усклови да се инвеститору одобри извођење радова на реконструкцији некатегорисаног 
пута, па је стога донето решење као у диспозитиву. 
  

Инвеститор се ослобађа обавезе плаћања републичке адм. таксе у складу са 
чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 
43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011 и 93/2012) и ослобађа се обавезе 
плаћања општинске адм. таксе у складу са чланом 5. Одлуке о општинским 
административним таксама („Сл. гласник општине Лајковац“, бр. 06-109/13-II од 
24.12.2013. год.)  
                                                               

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. 

 
 

                                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                               Бојана Бојичић, дипл. пр. планер 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
Одељење за комунално – грађевинске  
стамбене и урбанистичке послове 
Број: 351- 59/2015-03 
Датум: 01.09.2015. године 
Л а ј к о в а ц 

 

Одељење за комунално – грађевинске, стамбене и урбанистичке послове 
Општинске управе општине Лајковац, решавајући по захтеву „ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“ из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1, а на основу члана 
145. 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 192. Закона о општем управном 
поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

ОДОБРАВА СЕ, „ДИРЕКЦИЈИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“ из 
Лајковца, Матични број: 17214390, ПИБ: 101343102, у својству инвеститора, извођење 
радова на измештању дела кабловског вода 35 kV од ТС 35/10 kV „Лајковац 1“ до ТС 35/10 
kV „Лајковац 2“, у дужини трасе 250 m, преко кат. парцела бр. 322/1, 320/4, 317/1, 316/2 и 
10/51 све КО Лајковац, а према Идејном пројекту који чини саставни део решења. 

Идејни пројекат ИДП измештања дела кабловског вода 35 kV од ТС 35/10 kV 
„Лајковац 1“ до ТС 35/10 kV „Лајковац 2“, израдио је ОДС „ЕПС – Дистрибуција“ ДОО 
Београд, Регионални центар „Електросрбија“ Краљево, Огранак „Електродистрибуција“ 
Лазаревац, ул. Јанка Стајчића бр. 2. Одговорни пројектант је Влада А. Јовановић, дипл. 
инж. ел. (Лиценца број 350 8222 04). 

Предрачунска вредност објекта износи 9.514.510,90 динара. 

Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радова најкасније 8 дана пре 
почетка извођења радова. 

О б р а з л о ж е њ е 

„ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“ из Лајковца, поднела 
је захтев овом Одељењу за издавање решења за одобрење извођење радова на на 
измештању дела кабловског вода 35 kV од ТС 35/10 kV „Лајковац 1“ до ТС 35/10 kV 



„Лајковац 2“, у дужини трасе 250 m, преко кат. парцела бр. 322/1, 320/4, 317/1, 316/2 и 
10/51 све КО Лајковац, а који је заведен под бројем 351- 59/2015-03 од 27.08.2015. 
године. 

Решавајући по поднетом захтеву ово Одељење је утврдило да је инвеститор 
поднео следећу документацију:  

- Општа документација: Локацијски услови број 350- 51/2015-03 од 18.08.2015. 
год, лист непокретности бр. 128, 554 и 466 све КО Лајковац и копија плана. 

- Сагласности: Закључак Општинског веће општине Лајковац бр. 463-22/15-III од 
25.08.2015. год, и Одлука Школског одбора ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац, бр. 
521/2015 од 09.08.2015. год. 

- Документација о постојећем објекту: решење којим се одобрава изградња 
кабловског вода број 351/3-2000-03 од 11.02.2000. год и решење којим се 
одобрава употреба кабловског вода број 351/21-01-03 од 28.06.2001. год. 

- Техничка документација: ИДП Идејни пројекат (0 – главна свеска, 04 – Пројекат 
енергетске инсталације).  

Увидом у поднету документацију, а у смислу члана 145. 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), ово Одељење је утврдило да су испуњени сви законом предвиђени услови да 
се инвеститору одобри извођење радова на измештању дела кабловског вода 35 kV, па је 
стога донето решење као у диспозитиву. 
  

Инвеститор се ослобађа обавезе плаћања републичке адм. таксе у складу са 
чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 
43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011 и 93/2012) и ослобађа се обавезе 
плаћања општинске адм. таксе у складу са чланом 5. Одлуке о општинским 
административним таксама („Сл. гласник општине Лајковац“, бр. 06-109/13-II од 
24.12.2013. год.)  
                                                               

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. 

 
 

                                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                               Бојана Бојичић, дипл. пр. планер 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
Одељење за комунално – грађевинске  
стамбене и урбанистичке послове 
Број: 351- 64/2015-03 
Датум: 16.09.2015. године 
Л а ј к о в а ц 

 

Одељење за комунално – грађевинске, стамбене и урбанистичке послове 
Општинске управе општине Лајковац, решавајући по захтеву „ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“ из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1, а на основу члана 
145. 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 192. Закона о општем управном 
поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

ОДОБРАВА СЕ, „ДИРЕКЦИЈИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“ из 
Лајковца, Матични број: 17214390, ПИБ: 101343102, у својству инвеститора, извођење 
радова на изградњи водоводне мреже Ø 250 mm, у дужини трасе од 471 m, на кат. 
парцела бр. 851/1 КО Лајковац, која је уписана у лист непокретности број 821 КО Лајковац 
као државна својина са правом коришћења од стране ЈП „Путеви Србије“ Београд, ул. 
Булевар краља Александра 282 и Општине Лајковац, ул. Омладински трг 1, са заједничким 
обимом удела. 

Идејни пројекат чини саставни део овог решења. 

Идејни пројекат ИДП изградње водоводне мреже у улици Војводе Мишића од 
Цвијићеве улице до „Дрине“ у Лајковцу, израдило је Предузеће за пројектовање и 
инжењеринг „ХИДРОКОП“ Београд, ул. Браће Симовића бр. 23а. Одговорни пројектант је 
Снежана И. Којовић, дипл. грађ. инж. (Лиценца број 314 7412 04). 

Предрачунска вредност објекта износи 10.215.528,80 динара. 

Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радова најкасније 8 дана пре 
почетка извођења радова. 

Инвеститор је у обавези да пре почетка извођења радова изврши трасирање и 
обележавање трасе постојећих ТК и електро каблова према датим условима, као и да 7 



дана пре почетка радова у циљу вршења обавезног надзора приликом извођења радова, 
писменим путем обавести „Телеком Србију“ - ИЈ Ваљево, из Ваљева, ул. Вука Караџић бр. 
5 и „Електродистрибуцију Лазаревац“ из Лазаревца, ул. Јанка Стајчића бр. 2.   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“ из Лајковца, поднела 
је захтев овом Одељењу за издавање решења за одобрење извођење радова на 
изградњи водоводне мреже Ø 250 mm, у постојећој регулацији улице Војводе Мишића 
(тротоар) у дужини трасе од 471 m, (од улице Цвијићева до градског трга) на кат. парцели 
бр. 851/1 КО Лајковац, а који је заведен под бројем 351- 64/2015-03 од 09.09.2015. године. 

Решавајући по поднетом захтеву ово Одељење је утврдило да је инвеститор 
поднео следећу документацију:  

- Општа документација: Информација о локацији број 350- 7/2015-03 од 
17.04.2015. год, лист непокретности бр. 821 КО Лајковац, копија плана и копија 
плана водова. 

- Сагласности: ЈП „Путеви Србије“ Београд, Предузеће за путеве „БЕОГРАД“ 
Београд, Сектор за одржавање Лазаревац, бр. 1901/1 од 13.05.2015. год. 

- Посебни услови при извођењу радова: Предузеће за телекомуникације 
„Телеком Србија“ Београд, ИЈ Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 5, бр. 326590/2 од 
15.09.2015. год. 

- Техничка документација: ИДП Идејни пројекат (0 – главна свеска, 03 – Пројекат 
хидротехничких инсталација).  

Увидом у поднету документацију, а у смислу члана 145. 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), ово Одељење је утврдило да су испуњени сви законом предвиђени услови да 
се инвеститору одобри извођење радова на постављењу цеви у улици Војводе Мишића, 
па је стога донето решење као у диспозитиву. 
  

Инвеститор се ослобађа обавезе плаћања републичке адм. таксе у складу са 
чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 
43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011 и 93/2012) и ослобађа се обавезе 
плаћања општинске адм. таксе у складу са чланом 5. Одлуке о општинским 
административним таксама („Сл. гласник општине Лајковац“, бр. 06-109/13-II од 
24.12.2013. год.)  
                                                               

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. 

 
 

                                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                               Бојана Бојичић, дипл. пр. планер 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
Одељење за комунално – грађевинске  
стамбене и урбанистичке послове 
Број: 351- 66/2015-03 
Датум: 07.10.2015. године 
Л а ј к о в а ц 

 

Одељење за комунално – грађевинске, стамбене и урбанистичке послове 
Општинске управе општине Лајковац, решавајући по захтеву „ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ“ АД, 
Београд, ул. Таковска бр. 2, а на основу члана 145. 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 192. 
Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник 
РС“, бр. 30/2010), доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

ОДОБРАВА СЕ, „ТЕЛЕКОМ СРБИЈИ“ АД Београд, ПИБ: 100002887, у својству 
инвеститора, извођење радова на изградњи антенског стуба „Непричава (Коридор)“ – 
VA54/VAU54, Лајковац, на кат. парцели бр. 189/1 КО Непричава, која је уписана у листу 
непокретности број 237 КО Непричава као приватна својина Милошевић Љубисава из 
Непричаве, а у свему према Идејном пројекту који чини саставни део овог решења. 

Идејни пројекат ИДП израдило је Предузеће за пројектовање, грађење и 
инжењеринг „CONSING GROUP“ Београд. Одговорни пројектант је Гордана М Веснић, 
дипл. грађ. инж. (Лиценца број 310 2038 03), Марија С. Филиповић, дипл. инж. арх. 
(Лиценца број 300 В514 05), Предраг Т. Манић, дипл. инж. ел. (Лиценца број 350 D079 06) 
и Јелена Г. Ђуричић, дипл. инж. саоб. (Лиценца број 369 М899 13), за израду елабората 
одговорно лице је Саша К. Баталовић дипл. инж. геол. (Лиценца број 391 М669 13). 

Утврђује се износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта у висини од 
58.881,00 динара, а на основу обрачуна доприноса сачињеног од стране ЈП „Дирекције за 
уређење и изградњу“ Лајковац, бр. 2701/15 од 06.10.2015. године, а који је саставни део 
овог решења. 

Обавезује се инвеститор да утврђени износ доприноса плати једнократно и да 
уплатницу као доказ достави овом Одељењу при подношењу пријаве радова.  



 

Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радова најкасније 8 дана пре 
почетка извођења радова. 

Ово решење престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта у року од 2 
године од дана правноснажности решења 

О б р а з л о ж е њ е 

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД, Београд, поднело је захтев овом Одељењу за издавање 
решења за одобрење извођење радова на изградњи антенског стуба „Непричава 
(Коридор)“ – VA54/VAU54, Лајковац, на кат. парцели бр. 189/1 КО Непричава а који је 
заведен под бројем 351- 66/2015-03 од 17.09.2015. године. 

Решавајући по поднетом захтеву ово Одељење је утврдило да је инвеститор 
поднео следећу документацију:  

- Општа документација: Овлашћење број 204227/1 – 2015 од 03.06.2015. године, 
Информација о локацији број 350- 9/2015-03 од 23.04.2015. год, лист 
непокретности бр. 237 КО Непричава, копија плана и копија плана водова. 

- Услови и сагласности:  
 Уговор о закупу број 83177/1-2015 од 05.03.2015. године и Анекс 1. 

основног уговора о закупу број 241607/1-2015 од 02.07.2015. године; 
 Решење број 5/309-0043/2015 од 08.04.2015. године донетог од стране 

Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије; 
 Решење број 501-34/2015-04 од 21.07.2015. године, донетог од стране 

Одељења за привреду и имовинско-правне послове Општинске управе 
општине Лајковац; 

 Обавештење број 1085-4 од 28.05.2015. год. достављеног од 
Министарсва одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за 
инфраструктуру;  

 Услови број 02/4-1489 од 02.03.2015 године донетих од стране ЕС 
„Електродистрибуције“ Лазаревац. 

- Техничка документација: ИДП Идејни пројекат.  

Увидом у поднету документацију, а у смислу члана 145. 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), ово Одељење је утврдило да су испуњени сви законом предвиђени услови да 
се инвеститору одобри извођење радова на постављењу антенског стуба „Непричава 
(Коридор)“ – VA54/VAU54, Лајковац, па је стога донето решење као у диспозитиву. 
  

У складу са чланом 97. 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), утврђен је износ 
доприноса за уређивање грађевиснког земљишта, који чини саставни део овог решења.  

 
Републичка адм. такса је наплаћена у износу од 740,00 динара,  по тар. броју 165. 

Закона о Републичким адм. таксама. Општинска адм. такса је наплаћена у износу од 
141,00 динара, по тар. броју 2. Одлуке о општинским адм. таксама.     
 

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 и таксира са износом 340,00 дин. адм. таксе. 
према тарифном броју 3. Одлуке о општинским адм. таксама („Сл. гласник општине 
Лајковац“, бр. 7/2013), на број жиро рачуна 840-742251843-73, са позивом на број 97 30-
055, шифра плаћања 153.  

 
 
 

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

 
 
 

                                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                               Бојана Бојичић, дипл. пр. планер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
Одељење за комунално – грађевинске  
стамбене и урбанистичке послове 
Број: 351- 72/2015-03 
Датум: 22.10.2015. године 
Л а ј к о в а ц 

 

Одељење за комунално – грађевинске, стамбене и урбанистичке послове 
Општинске управе општине Лајковац, решавајући по захтеву МАРКОВИЋ ГРАДИМИРА, из 
Лазаревца, ул. Димитрија Туцовића бб, а на основу члана 145. 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 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/97, 
31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

ОДОБРАВА СЕ, МАРКОВИЋ ГРАДИМИРУ, из Лазаревца, у својству инвеститора, 
извођење радова на изградњи: 

 Помоћног објекта - бунара, на кат. парцели бр. 2315/2 КО Јабучје, која је 
уписана у листу непокретности број 2365 КО Јабучје као приватна својина 
Марковић Градимира из Јабучја, а у свему према Идејном пројекту који 
чини саставни део овог решења. 

Идејни пројекат ИДП израдило је „Д.А. СТУДИО“ из Лазаревца, ул. Симе Ровињског 
бр. 14. Одговорни пројектант је Адам Н. Стојановић, дипл. грађ. инж. (Лиценца број 317 
N493 14), Љубиша Љ. Каменица, дипл. инж. ел. (Лиценца број 350 8722 04).  

Утврђује се износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта у висини од 
1.841,10 динара, а на основу обрачуна доприноса сачињеног од стране ЈП „Дирекције за 
уређење и изградњу“ Лајковац, бр. 2887/15 од 19.10.2015. године, а који је саставни део 
овог решења. 

Обавезује се инвеститор да утврђени износ доприноса плати једнократно и да 
уплатницу као доказ достави овом Одељењу при подношењу пријаве радова.  

Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радова најкасније 8 дана пре 
почетка извођења радова. 



Ово решење престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта у року од 2 
године од дана правноснажности решења 

О б р а з л о ж е њ е 

МАРКОВИЋ ГРАДИМИР, из Лазаревца, поднео је захтев овом Одељењу за 
издавање решења за одобрење извођење радова на изградњи помоћног објекта - бунара  
на кат. парцели бр. 2315/2 КО Јабучје а који је заведен под бројем 351- 72/2015-03 од 
16.10.2015. године. 

Решавајући по поднетом захтеву, а на основу документације коју сачињава: 

- Општа документација: Информација о локацији број 350- 71/2015-03 од 
24.09.2015. год, лист непокретности бр. 2365 КО Јабучје и копија плана и 
обарчун бр. 2887/15 од 19.10.2015. године. 

- Техничка документација: ИДП Идејни пројекат.  

Увидом у поднету документацију, а у смислу члана 145. 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), ово Одељење је утврдило да су испуњени сви законом предвиђени услови да 
се инвеститору одобри извођење радова па је стога донето решење као у диспозитиву. 
  

У складу са чланом 97. 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), утврђен је износ 
доприноса за уређење грађевиснког земљишта, који чини саставни део овог решења. 
Уплата доприноса за уређење грађевинског земљишта врши се на број жиро рачуна 840-
741538843-29, са позивом на број 97 30055, шифра плаћања за правна лица 253, за 
физичка лица 153 

 
Републичка адм. такса је наплаћена у износу од 740,00 динара,  по тар. броју 165. 

Закона о Републичким адм. таксама. Општинска адм. такса је наплаћена у износу од 
141,00 динара, по тар. броју 2. Одлуке о општинским адм. таксама.     
 

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 и таксира са износом 340,00 дин. адм. таксе. 
према тарифном броју 3. Одлуке о општинским адм. таксама („Сл. гласник општине 
Лајковац“, бр. 7/2013), на број жиро рачуна 840-742251843-73, са позивом на број 97 30-
055, шифра плаћања 153.  
 

Решење доставити: 



- Подносиоцу захтева 
- Грађевинској инспекцији 
- А р х и в и 

 
                                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                                                               Бојана Бојичић, дипл. пр. планер 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
Одељење за комунално – грађевинске  
стамбене и урбанистичке послове 
Број: 351- 84/2015-03 
Датум: 24.11.2015. године 
Л а ј к о в а ц 

 

Одељење за комунално – грађевинске, стамбене и урбанистичке послове 
Општинске управе општине Лајковац, решавајући по захтеву „ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“ из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1, а на основу члана 
145. 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 192. Закона о општем управном 
поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

ОДОБРАВА СЕ, „ДИРЕКЦИЈИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“ из 
Лајковца, Матични број: 17214390, ПИБ: 101343102, у својству инвеститора, извођење 
радова на реконструкцији и изградњи путева и улица, као објекта Г - категорије, 211201 – 
класификационе ознаке, и то: 

 Ул. Димитрија Туцовића у дужини 278,51 м, изграђене на делу кат. парцеле 
број 923 КО Лајковац, уписаној у лист непокретности 565 КО Лајковац као 
јавна својина, власника Републике Србије; 
 

 Ул. Миладина Илића у дужини 258,80 м, изграђене на делу кат. парцеле 
број 923 и 859/3 обе КО Лајковац, уписане у лист непокретности 565 КО 
Лајковац као јавна својина, власника Републике Србије и делу кат. парцеле 
бр. 794/1 КО Лајковац, уписане у листу непокретности бр. 2223 КО Лајковац 
као државна својина, корисника Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Београд; 

 
 

 Ул. Железничка у дужини 144,60 м, изграђене на делу кат. парцеле број 923 
922 и 859/3 све КО Лајковац, уписане у лист непокретности 565 КО Лајковац 
као јавна својина, власника Републике Србије; 



 Ул. Михајла Пупина у дужини 129,02 м, изграђене на делу кат. парцеле бр. 
789/16 КО Лајковац , уписане у листу непокретности број 475 КО Лајковац, 
као приватна својина Јовановић Горана из Рубрибрезе; 
 

 Ул. Хајдук Вељкова у дужини 128,70 м, изграђене на делу кат. парцеле бр. 
789/16 КО Лајковац и 

 
 

 Ул. Нова у дужини 87,55 м, изграђене на делу кат. парцеле бр. 789/16 КО 
Лајковац, 
 

а у складу са Идејним пројектом дела улице Димитрија Туцовића са саобраћајницама у 
зони „Триангла“ у Лајковцу који чини саставни део овог решења. 

Идејни пројекат (ИДП), израдило је Предузеће за студије, пројектовање 
саобраћајница и инжењеринг „ПУТИНВЕСТ“ ДОО Београд-Земун, ул. Лазара Саватића бр. 
8. Одговорни пројектант су Гордана Д. Јелкић, дипл. грађ. инж. (Лиценца број 315 3744 
03), Небојша Б. Стојановић, дипл. грађ. инж. (Лиценца број 315 Н962 09), Драгана Т. 
Ковачевић, дипл. инж. геод. (Лиценца број 372 9914 04) и Наташа М. Остојић, дипл. саоб. 
инж. (Лиценца број 370 Ј645 10). 

Предрачунска вредност објекта износи укупно 36. 554 523, 00 динара, односно по 
улицама: 

 Ул. Димитрија Туцовића                     10. 997 641,00 дин; 
 Ул. Миладина Илића                           10. 636 911, 00 дин; 
 Ул. Железничка                                       3. 767 607, 00 дин; 
 Ул. Михајла Пупина                                4. 088 298, 00 дин; 
 Ул. Хајдук Вељкова                                 4. 087 090, 00 дин; 
 Ул. Нова                                                     2. 976 976, 00 дин; 

Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радова најкасније 8 дана пре 
почетка извођења радова. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ“ из Лајковца, поднела 
је захтев овом Одељењу за издавање решења за одобрење извођење радова на 
изградњи у постојућој регулацији и реконструкцији саобраћаница у зони „Триангла“ у 
Лајковцу на кат. парцелама бр. 923, 922, 859/3, 794/1 и 789/16 све КО Лајковац, а који је 
заведен под бројем 351- 84/2015-03 од 06.11.2015. године. 



Решавајући по поднетом захтеву, а на основу документације коју сачињава:  

- Општа документација: Информација о локацији број 350- 80/2015-03 од 
20.10.2015. год, лист непокретности бр. 565, 475 и 2223 све КО Лајковац и 
копија плана; 

- Сагласности: АД за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, решење број 1/2015-2251 од 
23.11.2015. године; 

- Техничка документација: ИДП Идејни пројекат (0 – главна свеска, 1 – Пројекат 
саобраћајнице, 1/1 – Пројекат геодетског обележавања и 8 – Пројекат 
саобраћаја и саобраћајне сигнализације)  

а у складу са чланом 145. 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), донето је решење као у 
диспозитиву. 
  

Инвеститор се ослобађа обавезе плаћања републичке адм. таксе у складу са 
чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 
43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011 и 93/2012) и ослобађа се обавезе 
плаћања општинске адм. таксе у складу са чланом 5. Одлуке о општинским 
административним таксама („Сл. гласник општине Лајковац“, бр. 06-109/13-II од 
24.12.2013. год.)  
                                                               

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. 

 
 

                                                                                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                                                                                    Живковић Андрја, дипл. географ 

                                                                                                
 

 

 
 
 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
Одељење за комунално – грађевинске  
стамбене и урбанистичке послове 
Број: 351- 87/2015-03 
Датум: 26.11.2015. године 
Л а ј к о в а ц 

 

Одељење за комунално – грађевинске, стамбене и урбанистичке послове 
Општинске управе општине Лајковац, решавајући по захтеву „TOP DEISA“ доо Београд, ул. 
Краља Петра бр. 58/6, а на основу члана 145. 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 192. 
Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник 
РС“, бр. 30/2010), доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

ОДОБРАВА СЕ, инвеститору „TOP DEISA“ доо Београд, ПИБ: 107885504, извођење 
радова на изградњи: 

 Помоћног објекта – наткривено складиште без зидова (Категорија: А; 
Класификација: 125231), спратности П+0, габарита објекта 28,00х10,00 м, 
бруто површине објекта 311,04 м², нето површине објекта 280 м², површине 
земљишта под објектом 311 м², спратне висине 5,5 м, на кат. парцели бр. 
2471/8 КО Лајковац, која је уписана у листу непокретности број 1650 КО 
Лајковац као приватна својина „TOP DEISA“ доо Београд, а у свему према 
Идејном пројекту и информацији о локацији број 350- 91/2015-03 од 
04.11.2015. год. који чине саставни део овог решења. 

Идејни пројекат ИДП израдило је Пројектни биро „КРСМАНОВИЋ“ из Ваљева, ул. 

Вука Караџића бр. 16. Одговорни пројектант је Горан В. Марков, дипл. грађ. инж. 

(Лиценца број 317 М490 13). Техничку контролу ИДП-а извршила је Радња за  

пројектовање „СТ ПРОЈЕКТ“ Ваљево, ул. Николе Тесле бр. 5. Одговорни пројектант је 

Слободан Д. Танасковић, дипл. грађ. инж. (Лиценца број 310 7110 04).  

Утврђује се износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта у висини од 
104.350,00 динара, а на основу обрачуна доприноса сачињеног од стране ЈП „Дирекције за 



уређење и изградњу“ Лајковац, бр. 3189/15 од 18.11.2015. године, а који је саставни део 
овог решења. 

Обавезује се инвеститор да утврђени износ доприноса плати у четири месечне 
рате, тако што прву рату у износу од 26.000,00 динара уплаћује најкасније до подношења 
пријаве радова, а према изјашњењу које је инвеститор дао овом органу дана 26.11.2015. 
године.  

Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радова најкасније 8 дана пре 
почетка извођења радова. 

Ово решење престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта у року од 2 
године од дана правноснажности решења. 

О б р а з л о ж е њ е 

„TOP DEISA“ доо Београд, поднео је захтев овом Одељењу за издавање решења за 
одобрење извођење радова на изградњи помоћног објекта – наткривено складиште без 
зидова на кат. парцели бр. 2471/8 КО Лајковац, а који је заведен под бројем 351- 87/2015-
03 од 13.11.2015. године. 

Решавајући по поднетом захтеву, а на основу документације коју сачињава: 

- Општа документација: Информација о локацији број 350- 91/2015-03 од 
04.11.2015. год, лист непокретности бр. 1650 КО Лајковац, копија плана и 
обарчун бр. 3189/15 од 18.11.2015. године 

- Техничка документација: ИДП Идејни пројекат (0 – Главна свеска; 1 – Пројекат 
архитектуре и 2/1 – Пројекат конструкције)  

ово Одељење је утврдило да су испуњени сви законом предвиђени услови да се 
инвеститору одобри изградња објекта, па је стога донето решење као у диспозитиву. 

Износ доприноса за уређење грађевинског земљишта, и начин плаћања који чини 
саставни део овог решења, је утврђен на основу члана 97. 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).  

 
На основу члана 12. Одлуке о утврђивању износа доприноса за уређење 

грађевинског земљишта („Сл. гласник општине Лајковац“, број 7/2014), ово решење се 
доставља надлежном Одељењу за наплату прихода општине Лајковац. 

 
Републичка адм. такса је наплаћена у износу од 740,00 динара,  по тар. броју 165. 

Закона о Републичким адм. таксама. Општинска адм. такса је наплаћена у износу од 
141,00 динара, по тар. броју 2. Одлуке о општинским адм. таксама.     
 



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 и таксира са износом 340,00 дин. адм. таксе. 
према тарифном броју 3. Одлуке о општинским адм. таксама („Сл. гласник општине 
Лајковац“, бр. 7/2013), на број жиро рачуна 840-742251843-73, са позивом на број 97 30-
055, шифра плаћања 153.  
 

Решење доставити: 
- Подносиоцу захтева; 
- Одељењу за буџет и финансије, Одсеку за утврђивање, наплату и контролу 

јавних прихода; 
- Грађевинској инспекцији и 
- А р х и в и 

 
                                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                                                               Бојана Бојичић, дипл. пр. планер 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
Одељење за комунално – грађевинске  
стамбене и урбанистичке послове 
Број: 351- 81/2015-03 
Датум: 28.11.2015. године 
Л а ј к о в а ц 

 

Одељење за комунално – грађевинске, стамбене и урбанистичке послове 
Општинске управе општине Лајковац, решавајући по захтеву ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНЕ из 
Београда, ул. Патријарха Јоакинија бр. 20, а на основу члана 145. 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 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/97, 
31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

ОДОБРАВА СЕ, инвеститору ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНИ из Београда, извођење радова на 
санацији: 

 Стамбеног објекта - (Категорија: А; Класификација: 111011), спратности П+0, 
габарита објекта 8,97х5,80 м, бруто површине објекта 46,47 м², нето 
површине објекта 36,28 м², површине земљишта под објектом 46,47 м², 
спратне висине 2,97 м, изграђеног на кат. парцели бр. 351/1 КО Лајковац, 
која је уписана у листу непокретности број 300 КО Лајковац као приватна 
својина Петровић Љиљане из Београда, а у свему према Идејном пројекту 
који чине саставни део овог решења. 

Идејни пројекат ИДП израдило је ПД за пројектовање и извођење грађевинских 

радова „ТРОН-ПРОЈЕКТ“, д.о.о. Лајковац, ул. Војводе Мишића бр. 94. Одговорни 

пројектанти су Нада И. Обрадовић, дипл. инж. арх. (Лиценца број 300 1232 03). 

 

Предрачунска вредност радова на санацији постојећег објекта је 950.000,00 

динара. 

Ово решење престаје да важи ако се не отпочне са извођењем радова на санацији 
објекта у року од 2 године од дана правноснажности решења. 



О б р а з л о ж е њ е 

ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНА Београд, поднела је захтев овом Одељењу за издавање 
решења за одобрење извођење радова на санацији стамбеног објекта изграђеног на кат. 
парцели бр. 351/1 КО Лајковац, а који је заведен под бројем 351- 81/2015-03 од 
30.10.2015. године. 

Решавајући по поднетом захтеву, а на основу документације коју сачињава: 

- Општа документација: Извод из листа непокретности бр. 300 КО Лајковац и 
копија плана парцеле. 

- Техничка документација: ИДП Идејни пројекат (0 – Главна свеска; 1 – Пројекат 
архитектуре)  

ово Одељење је утврдило да су испуњени сви законом предвиђени услови да се 
инвеститору одобри санација постојећег стамбеног објекта, па је стога донето решење као 
у диспозитиву. 

Републичка адм. такса је наплаћена у износу од 740,00 динара,  по тар. броју 165. 
Закона о Републичким адм. таксама. Општинска адм. такса је наплаћена у износу од 
141,00 динара, по тар. броју 2. Одлуке о општинским адм. таксама.     
 

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 и таксира са износом 340,00 дин. адм. таксе. 
према тарифном броју 3. Одлуке о општинским адм. таксама („Сл. гласник општине 
Лајковац“, бр. 7/2013), на број жиро рачуна 840-742251843-73, са позивом на број 97 30-
055, шифра плаћања 153.  
 

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

 
                                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                                                               Бојана Бојичић, дипл. пр. планер 
 
 

 

 


