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Пдељеое за урбанистишке ппслпве и прпстпрнп планираое, Ппщтинске управе 
ппщтине Лајкпвац, рещавајући пп захтеву САВИЋ СРЕЋКА из Лајкпвца, ул. Мпмшила 
Радпваншевић бр. 22, а на пснпву шлана 134. и 135. 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 Њ Е 

О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

 

ПДПБРАВА СЕ, СРЕЋКУ САВИЋ из Лајкпвца, ЈМБГ: 2511979771411, у свпјству 
инвеститпра, изградоа: 

 Стамбенпг пбјекта (Категприја: А; Класификација: 111011), спратнпсти 
пбјекта П+0, габарита пбјекта 10,00 х 15,00 + 6,50 х 9,00 + (улазне степенице) 
1,50 х 1,84 м, ппврщине земљищта ппд пбјектпм 211,26 м², укупнп брутп 
ппврщине пбјекта 211,26 м², укупнп нетп ппврщине пбјекта 182,23 м², 
висине слемена пбјекта 6,53 м, на кат. парцелама брпј 1888/2 КП Лајкпвац, 
уписане у лист неппкретнпсти брпј 1484 КП Лајкпвац, у приватнпј свпјини 
Савић Срећка из Лајкпвца, а у свему према ПГД Прпјекту за грађевинску 
дпзвплу и лпкацијским услпвима бр. ROP-LAJ-17882-LOC-1/2017 пд 
10.07.2017. гпдине, кпји шине саставни деп пвпг рещеоа.  

 
Утврђује се изнпс дппринпса за уређеое грађевинскпг земљищта, у висини пд 

72.485,26 динара, а на пснпву пбрашуна дппринпса сашиоенпг пд стране Пдељеоа за 
кпмуналнп - стамбене и грађевинске ппслпве, брпј СЕПР-ROP-LAJ-17882-LOC-1/2017 пд 
29.08.2017. гпд, кпји шини саставни деп пвпг рещеоа. 

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



Прпјекат за грађевинску дпзвплу израдилп је Студип за прпјектпваое и извпђеое 
грађевинских радпва „ЈАС ИНЖЕОЕРИНГ“ Уб, ул. Краља Петра Првпг Пслпбпдипца бр. 16. 
Главни прпјектант је Слпбпдан М. Јурищић, дипл. инж. грађ. (Лиценца брпј 318 П127 15). 
Пдгпвпрни прпјектант је Слпбпдан М. Јурищић, дипл. инж. грађ. (Лиценца брпј 318 П127 
15) и Перкп С. Ђерманпвић, дипл. инж. мащ.(Лиценца брпј 381 0063 12). 

 
Технишка кпнтрпла је изврщена пд стране „АСМ ИНЖЕОЕРИНГ“ ПР Бпјане Никплић, 

Ваљевп, ул. Сремска бр. 6, а врщилац технишке кпнтрпле је Пдгпвпрни прпјектант 
Александар М. Никплић, дипл. инж. грађ. (Лиценца брпј 310 N827 15). 

Предрашунска вреднпст пбјекта је 7.732.116,00 динара. 

Пвп рещеое престаје да важи акп се не птппшне са грађеоем пбјекта у рпку пд 2 
гпдине пд дана правнпснажнпсти рещеоа.  

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

 

П б р а з л п ж е о е 

САВИЋ СРЕЋКП из Лајкпвца, ппднеп је захтев пвпм Пдељеоу за издаваое рещеоа 
за пдпбреое изградое стамбенпг пбјекта у Лајкпвцу, на кат. парцели брпј 1888/2 КП 
Лајкпвац, а кпји је заведен ппд брпјем ROP-LAJ-17882-CPI-2/2017 пд 26.08.2017. гпдине. 

Рещавајући пп ппднетпм захтеву, а на пснпву дпкументације кпју сашиоава: 

- Ппщта дпкументација: Лпкацијски услпви брпј ROP-LAJ-17882-LOC-1/2017 пд 
10.07.2017 гпд, препис листа неппкретнпсти бр. 1484 КП Лајкпвац и кппија 
плана и пунпмпће за ппднпщеое захтева;  

- Пбрашун за уређеое грађевинскпг земљищта брпј СЕПР-ROP-LAJ-17882-LOC-
1/2017 пд 29.08.2017. гпд;  

- Рещеое Пдељеоа за привреду и импвинскп - правне ппслпве Ппщтинске 
управе ппщтине Лајкпвац, бр. 320- 211/2017-04 пд 27.07.2017. гпдине; 

- Сагласнпсти дате пд стране Марић Ђ. Драгане из Лајкпвца, сувласника са 
пбимпм удела  пд ½ и Марић Д. Милице из Лајкпвца, сувласника са пбимпм 
удела пд ½ на кат. парцели бр. 1888/1 КП Лајкпвац п удаљенпсти пбјекта пд 
границе парцеле;  

- Дпказ п уплати накнаде за ппднпщеое захтева крпз ЦИС; 
- Дпказ п уплати републишке административне таксе; 
- Дпказ п уплати ппщтинске административне таксе; 
- Технишка дпкументација: Извпд из прпјекта и (ПГД) Прпјекат за грађевинску 

дпзвплу (0 – Главна свеска, 1 – Прпјекат архитектуре и Елабпрат енергетске 
ефикаснпсти) и Извещтај п технишкпј кпнтрпли ПГД – а 

 



пвп Пдељеое је утврдилп да су испуоени сви закпнпм предвиђени услпви да се 
инвеститпру пдпбри изградоа стамбенпг пбјекта, па је стпга дпнетп рещеое кап у 
дисппзитиву.   

Изнпс дппринпса за уређеое грађевинскпг земљищта, и нашин плаћаоа кпји шини 
саставни деп пвпг рещеоа, је утврђен на пснпву шлана 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 шлана 2. Пдлуке п измени Пдлуке п утврђиваоу изнпса дппринпса за 
уређеое грађевинскпг земљищта („Сл. гласник ппщтине Лајкпвац“, брпј 7/2014, 13/2016), 
пвп рещеое се дпставља надлежнпм Пдељеоу за наплату прихпда ппщтине Лајкпвац. 

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

Закпна п Републишким адм. таксама. таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 
5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 45/15, 83/15, 112/15 и 50/16) 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 350,00 дин. адм. таксе. 
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; 
- Грађевинскпј инспекцији; 
- А р х и в и. 

 
 
                                                                                                  РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА 
                                                                                            Бпјишић Бпјана, дипл. пр. планер 
 

 

 


