
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                                               
ППШТИНА ЛАЈКПВАЦ 
Пдељеое за урбанистичке ппслпве 
и прпстпрнп планираое 
Брпј: ROP-LAJ-4997-CPI-1/2017 
Датум: 08.03.2017. гпдине 
Л а ј к п в а ц 
 

Пдељеое за урбанистичке ппслпве и прпстпрнп планираое, Ппштинске управе 
ппштине Лајкпвац, решавајући пп захтеву МИТРПВИЋ ЖИВПТЕ из Непричаве, а на пснпву 
члана 147. 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 члана 192. Закпна п ппштем управнпм 
ппступку („Сл. лист СРЈ“, брпј 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 18/2016), 
дпнпси: 

 
 

Р Е Ш Е О Е 

П ПРИВРЕМЕНПЈ ГРАЂЕВИНСКПЈ ДПЗВПЛИ 

 

ПДПБРАВА СЕ, МИТРПВИЋ ЖИВПТИ из Непричаве, ЈМБГ: 2505962771418, у свпјству 
инвеститпра, изградоа: 

 Привременпг пбјекта - БЕТПОЕРКЕ (Категприја: Г; Класификација: 125213), 
спратнпст пбјекта П+0, ппвршине земљишта ппд пбјектпм 51,63 м², укупнп 
брутп ппвршине пбјекта 51,63 м², укупнп нетп ппвршине пбјекта 51,63 м², на 
кат. парцелама брпј 1250/3 КП Рубрибреза, уписане у лист неппкретнпсти 
брпј 505 КП Рубрибреза, а у свему према ПГД Прпјекту за грађевинску 
дпзвплу и лпкацијским услпвима бр. ROP-LAJ-18045-LOC-1/2016 пд 
22.08.2016. гпдине, кпји чине саставни деп пвпг решеоа, на временски 
перипд пд три гпдине пд дана дпнпшеоа пвпг решеоа.  

 
Утврђује се изнпс дппринпса за уређеое грађевинскпг земљишта за привремени 

пбјекат, у висини пд 19.253,21 динара, а на пснпву пбрачуна дппринпса сачиоенпг пд 
стране Пдељеоа за кпмуналнп - стамбене и грађевинске ппслпве, брпј ROP-LAJ-18045-
LOC-1/2016 пд 07.03.2017. гпд, кпји чини саставни деп пвпг решеоа. 

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

 
 



ПГД Прпјекту за грађевинску дпзвплу израдип је „STONE - COP“ дпп Ваљевп, ул. 
Гпроа Забрдица бб. Пдгпвпрни прпјектант је Даринка Ђ. Крстивпјевић, дипл. грађ. инж. 
(Лиценца брпј 310 5795 03). 

Техничка кпнтрпла је извршена пд стране Грађевинскпг бирпа „КУЋА“ дпп 

Владимирци, ул. Светпг Саве бр. 32 а вршилац техничке кпнтрпле је пдгпвпрни прпјектант 

Милпрад Д. Митрпвић, дипл. инж. грађ. (Лиценца брпј 310 9854 04) и Владисав Р. 

Ппппвић, дипл. инж. ел. (Лиценца брпј 350 1055 03). 

Предрачунска вреднпст пбјекта је 2.514 820,58 динара. 

Рпк важеоа решеоа п привременпј грађевинскпј дпзвпли је 3 гпдине пд дана 
правнпснажнпсти пвпг решеоа. 

Инвеститпр је у пбавези да накпн истека рпка пвпг решеоа п привременпј 
грађевинскпј дпзвпли укплпни пбјекат. 

На захтев инвеститпра, решеое п привременпј грађевинскпј дпзвпли мпже се 
једнпм прпдужити за јпш три гпдине.    

Инвеститпр је дужан да пвпм пргану ппднесе пријаву радпва најкасније 8 дана пре 
ппчетка извпђеоа радпва.  

 

П б р а з л п ж е о е 

МИТРПВИЋ ЖИВПТА из Непричаве, ппднеп је захтев пвпм Пдељеоу за издаваое 
решеоа за пдпбреое изградое привременпг пбјекта за прпизвпдоу бетпна у 
Рубрибрези, на кат. парцели брпј  1250/3 КП Рубрибреза, а кпји је заведен ппд брпјем 
ROP-LAJ-4997-CPI-1/2017 пд 05.03.2017. гпдине. 

Решавајући пп ппднетпм захтеву, а на пснпву дпкументације кпју сачиоава: 

- Ппшта дпкументација: Лпкацијски услпви брпј ROP-LAJ-18045-LOC-1/2016 пд 
22.08.2016 гпд, препис листа неппкретнпсти бр. 505 КП Рубрибреза,  

- Решеое бр. 320- 151/2016-04 пд 13.10.2016. гпдине пд Пдељеоа за привреду и 
импвинскп правне ппслпве са дпказпм п уплати за прпмену намене пбрадивпг 
ппљппривреднпг земљишта и оегпвпг кпришћеоа у неппљппривредне сврхе, 

- Решеое бр. 501- 70/2016-04 пд 31.10.2016. гпдине пд Пдељеоа за привреду и 
импвинскп правне ппслпве п пптрби прпцене утицаја пбјекта на живптну 
средину, 

- Угпвпр п заједничкпм улагаоу на изградои ЕЕП бр. 8И.0.0.0.-Д.09.13-285142/2-
2016 пд 25.11.2016. гпдине, закључен између ПДС „ЕПС Дистрибуција Бепград“, 
ЕД Лазарева и инвеститпра, 

- Пбрачун за уређеое грађевинскпг земљишта брпј ROP-LAJ-18045-LOC-1/2016 пд 
07.03.2017. гпд  



- Техничка дпкументација: Извпд из прпјекта и (ПГД) Прпјекат за грађевинску 
дпзвплу (0 – Главна свеска, 1 – Прпјекат архитектуре и 2 – Прпјекат 
кпнструкције) и Извештај п техничкпј кпнтрпли ПГД – а. 

 

пвп Пдељеое је утврдилп да су испуоени сви закпнпм предвиђени услпви да се 
инвеститпру пдпбри изградоа привременпг пбјекта за прпизвпдоу бетпна - бетпоерке, 
па је стпга дпнетп решеое кап у дисппзитиву.   

Изнпс дппринпса за уређеое грађевинскпг земљишта, и начин плаћаоа кпји чини 
саставни деп пвпг решеоа, је утврђен на пснпву члана 97. 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).  

На пснпву члана 12. Пдлуке п утврђиваоу изнпса дппринпса за уређеое 
грађевинскпг земљишта („Сл. гласник ппштине Лајкпвац“, брпј 7/2014), пвп решеое се 
дпставља надлежнпм Пдељеоу за наплату прихпда ппштине Лајкпвац. 

 
Републичка адм. такса је наплаћена у изнпсу пд 770,00 динара,  пп тар. брпју 165. 

Закпна п Републичким адм. таксама. и ппштинска адм. такса је наплаћена у изнпсу пд 
145,00 динара, пп тар. брпју 2. Пдлуке п ппштинским адм. таксама („Сл. гласник ппштине 
Лајкпвац“, бр. 15/2016).     
                                                               

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг решеоа 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 350,00 дин. адм. таксе. 
према тарифнпм брпју 3. Пдлуке п ппштинским адм. таксама („Сл. гласник ппштине 
Лајкпвац“, бр. 15/2016), на брпј жирп рачуна 840-742251843-73, са ппзивпм на брпј 97 30-
055, шифра плаћаоа 153.  

 
 

Решеое дпставити: 
- Ппднпсипцу захтева; 
- Грађевинскпј инспекцији; 
- А р х и в и. 

 
 
                                                                                                  РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА 
                                                                                            Бпјичић Бпјана, дипл. пр. планер 
 
 
                                       
 


