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Л а ј к о в а ц 
 

Општинска управа општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање, решавајући по захтеву Општине Лајковац-Општинске управе, 

матични број- 07353154, ПИБ-101343119, за издавање решења о грађевинској дозволи 

за изградњу Фекалног колектора Непричава – Словац до ППОВ Словац,  а на основу 

члана 134. и 135. 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 31/2019) члана 21. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник 

РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), и члана 136 Закона о општем управном поступку 

(Службени гласник РС“ број 18/2016) доноси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

           ОДОБРАВА СЕ инвеститору Општини Лајковац-Општинској управи 
извођење радова на изградњи линијског објекта, 

           -Фекалног колектора Непричава – Словац до ППОВ Словац, категорије Г, 
класификације 222311, у дужини од 3.017,46м на катастарским парцелама на 
катастарској општини Словац и то: 429/3,уписане у Лис непокретности 90 КО Словац; 
920, 921, уписане у ЛН број 58 КО Словац; 365/3, уписане у ЛН број 230 КО Словац; 188 
и  189 уписане у ЛН 112 КО Словац; 203 уписане у ЛН број 242;  204/2, 205, уписане у 
ЛН број 95 КО Словац,  206/2, 206/1, 207,уписане у ЛН број 163 КО Словац,  208,209/2, 
209/1, 209/3, уписане у ЛН број 27 КО Словац;   914/1, 937, 938, 942 уписане у ЛН број 
57 КО Словац; , 27/4, и 27/2,уписане у ЛНброј 338 КО Словац;   923/1 уписане у ЛН број 
187 КО Словац;  914/7 уписане у ЛН број 57 КО Словац;  915/1 уписане у ЛН број 320 КО 
Словац, 946/2 уписане у ЛН број 187 КО Словац;  27/1,уписане у ЛН број 128 КО Словац 
и 925/2 уписане у ЛН број 136 KO Словац, катастарским парцелама 1172 KO Ратковац 
уписане у ЛН број 95 KO Ратковац;  и 1158/2 KO Ратковац уписане у ЛН број 237 KO 
Ратковац и катастарској парцели број 2182  КО Непричава уписане у ЛН број 430 КО 
Непричава а у свему према ПГД Пројекту за грађевинску дозволу и Локацијским 
условима број ROP-LAJ-8841-2/2018 од 10.08.2018. године који чине саставни део овог 
решења. 

         ПГД Пројекат за грађевинсу дозволу је сачињен од стране Истраживачки-
развојног центра  Факултета за примењену екологију ФУТУРА Кнеза Михајла 63, 



Параћин, главни пројектант је Иван Глигорић дипл. грађ. инж. лиценца број 314 5515 
03 (0- Главна свеска, 3- Пројекат хидротехничких објеката, одговорни пројектант је  
Иван Глигорић дипл. грађ. инж. лиценца број 314 5515 03 ).  

          Техничка контрола ПГД Пројекта за грађевинску дозволу је извршена од 
стране ВППП „Велика Морава“ Кнеза Милоша број 9, вршилац техничке контроле је 
Дејан Вуковић дипл. инж. грађ. број лиценце 314 А388 04. 

      Предрачунска вредност објекта је 40.000.000,00 динара. 

     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), допринос за уређење грађевинског земљишта не 
обрачунава се за објектеjavne namene, на основу обрачуна доприноса који је сачињен 
од стране Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове број : ROP-LAJ-
8841-CPI-4/2019  од 05.06.2019. године  који чини саставни део овог решења. 

                   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   Фекалног колектора Непричава – Словац до ППОВ Словац. 

                   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 

        Општина Лајковац-Општинска управа, поднео је захтев овом Одељењу за 
издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу   Фекалног колектора 
Непричава – Словац до ППОВ Словац, категорије Г, класификације 222311, у дужини од 
3.017,46м на катастарским парцелама 429/3, 920, 921,365/3, 188, 189, 203, 204/2, 205, 
206/2, 206/1, 207, 208,209/2, 209/1, 209/3, 914/1, 937, 938, 27/4, 27/2, 923/1, 914/7, 
915/1, 946/2, 27/1, 942, 937 и 925/2 све КО Словац, катастарским парцелама 1172 и 
1158/2 обе КО Ратковац и катастарској парцели број 2182  КО Непричава. 

 
Решавајући по поднетом захтеву, а на основу следеће документације: 

- Општа документација: Локацијски услови број ROP-LAJ-8841-2/2018 од 
10.08.2018, копије плана и листове непокретности за све катастарске 
парцеле; 

- Обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта број ROP-LAJ-8841-
CPI-4/2019 од  05.06.2019. год;  

- Техничка документација: Извод из пројекта и (ПГД) Пројекат за грађевинску 
дозволу (0 – Главна свеска, 3 – Пројекат хидротехничких објеката) и 
Извештај о техничкој контроли ПГД – а; 

- Закључак Владе Републике Србије 05 број 464-2170/2019-1 од 4. априла 
2019. године. 

- Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем; 



- Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС у висини од 
5.000,00 динара;    

 
                овај орган је на основу члана 134. и 135. Закона о планирању и изградњи, 
утврдио да су испуњени сви законом предвиђени услови да се инвеститору одобри 
изградња   Фекалног колектора Непричава – Словац  до ППОВ Словац,  , па је стога 
донето решење као у диспозитиву. 
 
                 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), допринос за уређење грађевинског земљишта не 
обрачунава се за објекте јавне намене, на основу обрачуна доприноса који је сачињен 
од стране Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове број : ROP-LAJ 
8841-CPI-4/2019   од  05.06.2019 године који чини саставни део овог решења. 

                                            
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 са доказом о уплати републичке 
административне таксе  у износу  од 470,00 дин. РАТ према тарифном броју 6. Закона о 
републичким адм. таксама на жиро рачуна 840-742221843-57, са позивом на број 97 
30-055, шифра плаћања 153. 

 
Решење доставити: 

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

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


