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            Општинска управа општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање, решавајући по захтеву Милутина Бабић из Јабучја ЈМБГ 0909949771413, 

за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи економског објекта, на 

основу члана 8ђ. и 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, 145/2014,83/2018 и 31/2019), члана 28. и 29. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС", број 113/2015, 

96/2016 и 120/2017), доноси: 

 

                                                          Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

                        ОДОБРАВА СЕ инвеститору Милутину Бабић из Јабучја ЈМБГ 0909949771413, 

извођење радова на изградњи економског објекта, категорије А класификације 127141, 

пројектоване укупне БРГП надземно 66,56м2, укупне бруто изграђене површине 66,56м2, 

укупна нето површина 61,96м2, површине земљишта под објектом 66,56м2, спратности – 

приземље, габарита 6,40х10,40м, висина слемена 4,89м,  на катастарској парцели број 4996/2 

КО Јабучје која је уписана у Лист непокретности број 13 KO Јабучје, укупне површине 907м2 у 

свему према Идејном пројекту који чини саставни део овог решења. 

                       Предрачунска вредност пројектованих радова је 960.000,00  динара. 

                        Ради грађења економског објекта, чија је изградња одобрена ставом један овог 

решења, постојећи ванкњижни објекат на кат. парцели број 4996/2 КО Јабучје се уклања. 

                                           Идејни пројекат је сачињен од стране ЛЕП ИЗГЛЕД доо Лазаревац ул. Милована 
Лазаревић бр. 2. ( 0-Главна Свеска, одговорни пројектант је Сања Тијанић мастер инж. арх. број 
лиценце 300 R179 78; 1-пројекат архитектуре, одговорни пројектант је Сања Тијанић мастер 
инж. арх. број лиценце 300 R179 78) Главни пројектант је  Сања Тијанић мастер инж. арх. број 
лиценце 300 R179 78. 

 

      Утврђује се износ доприноса за уређење грађевинског земљишта, у висини од 
6.601,53 динара, а на основу обрачуна доприноса сачињеног од стране Одељења за 
комунално - стамбене и грађевинске послове, број ROP-LAJ-16379-ISAW-1/2019 од 
19.06.2019. год, који чини 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.  



Ово решење престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три 
године од дана правноснажности решења којим је одобрено извођење радова на 
изградњи  економског објекта. 

 
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 

               Бабић Милутин из Јабучја је поднео захтев овом одељењу за издавање Решења којим 
ће се одобрити извођење радова на изградњи економског објекта, категорије „А“, 
класификације  127141,габарита 6,40х10,40м, на катастарској парцели број 4996/2 КО Јабучје. 

             Уз захтев за издавање решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, 
инвеститор је доставио: 

              -Идејни пројекат који је сачињен од стране ЛЕП ИЗГЛЕД доо Лазаревац ул. Милована 
Лазаревић бр. 2. (0-Главна свеска: 1. – Пројекат архитектуре), главни пројектант је  Сања Тијанић 
мастер инж. арх. број лиценце 300 R179 78. 

              -Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења и 
накнаде за централни регистар, 

              -Овлашћење за подношење захтева. 

               Увидом у графичку документацију која чини саставни део Идејног пројекта, 
констатовано је да је објекат постојећи, ванкњижни  планиран за уклањање. 

У складу са чланом 97. Закона о планирању и изградњи и члана 5. Одлуке о 
утврђивању износа доприноса за уређење грађевинског земљишта (Службени гласник 
општине Лајковац број 7/2014, 11/2016 i 3/2019), утврђен је износ доприноса за 
уређење грађевинског земљишта, у висини од 6.601,53 динара, а на основу обрачуна 
доприноса сачињеног од стране Одељења за комунално - стамбене и грађевинске 
послове, број ROP-LAJ-16379-ISAW-1/2019 од 19.06.2019. год.  

             На основу горе наведеног, утврђено је да су испуњени услови из 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, 
145/2014, 83/2018 и 31/2019),о издавању решења којим се одобрава извођење радова на 
изградњи предметног објекта. 

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. 

                                                                                                                    Н А Ч Е Л Н И К 
                                                                                                     Живорад Бојичић дипл.правник 


