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Л а ј к о в а ц 
 
 
 

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, 145/2014 и 83/2018), и члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), доноси: 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ОДБИЈА СЕ, захтев ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ, из Лајковца, (Матични број: 07353154, 

ПИБ: 101343119), број ROP-LAJ-36006-ISAWНА-3/2018 од 14.12.2018. године, за издавање 
решења за измену решења број ROP-LAJ-36006-ISAW-1/2017 од 20.11.2017. године, као 
непотпун.  
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
          
 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, из Лајковца, поднела је овом одељењу усаглашен захтев за 
издавање решења за измену решења број ROP-LAJ-36006-ISAW-1/2017 од 20.11.2017. 
године, а који је заведена под бројем ROP-LAJ-36006-ISAWНА-3/2018 од 14.12.2018. 
године. 

 
Обзиром да је подносилац захтева поднео усаглашен захтев по предмету број ROP-

LAJ-36006-ISAWА-2/2018 од 13.12.2018. године, ово Одељење, поступајући по одредбама 
из члана 24. и 25. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл.гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) утврдио да је 
подносилац захтева као допуну поднео акт у виду обавештења о изменама које се 
односе на предрачунску вредност објекта без јасно наведеног података о конкретним 
изменама. 

 



Увидом у достављени Пројекат за извођење као основ за измену решења који је 
инвеститор поднео као технички документ, и у Идејни пројекта на основу кога су 
одобрени радови, ово Одељење је утврдило да постоје неслагања у погледу 
предрачунске вредности објекта али и у погледу самих површинама (Према Идејном 
пројекту наведене површине су: пешачка површина поплочавање 226,50 м²; зелена 
површина 152,97 м², водена површина 78,52 м², док је према Пројекту за извођење: 
пешачка површина поплочавање 260,83 м²; зелена површина 142,85 м², водена површина 
54,32 м²) и сл. 

 
По издавању решења којим се одобравају радови, инвеститор у складу са 

новонасталим финансијским и другим околностима, изменама у достумности комуналне 
и друге инфраструктуре и сличних разлога, а ради усаглашавања са Пројектом за 
извођење, може поднети захтев за измену решења којим се одобравају радови. 

 
Под изменама подразумевају се сва одступања у погледу положаја, димензија, 

намене и облика објекта у односу на Идејни пројекат.  
 
Из свега наведеног а ово Одељење је тражило од подносиоца захтева да допуни 

свој захтев у складу са закључком број ROP-LAJ-36006-ISAWА-2/2018 од 13.12.2018. 
године. 
 

Решавајући по поднетом усаглашеном захтеву, ово Одељење је утврдило да 
подносилац захтева није доставио документацију наведену у закљуку број ROP-LAJ-36006-
ISAWА-2/2018 од 13.12.2018. године, односно подносилац захтева НИЈЕ доставио: 

 
- Електронско потписан захтев са јасно дефинисаним изменама у односу на 

издато решење о одобрењу извођења радова нити  
 

- Сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу/идејног пројекта. 
 
Из свега горе наведеног, Одељење је решавајући у складу са чланом 142. Законом 

о планирању и изградњи, сматра да подносилац захтева није испунио одредбе наведеног 
члана Закона, а како може само  једном поднети усаглашен захтев са отклоњеним 
недостацима у складу са чланом 25. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем, Одељење је донело 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. 43/03, 
51/03, 61/05, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 45/15, 83/15, 112/15 и 50/16) и ослобађа се 
обавезе плаћања општинске адм. таксе у складу са чланом 5. Одлуке о општинским 
административним таксама („Сл. гласник општине Лајковац“, бр. 15/2016) 
                                                               

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; 

- А р х и в и. 

 
                                                                                                                РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                                          Бојичић Бојана, дипл. пр. планер 
 


