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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 Љиљане Јевтић из Врачевића ЈМБГ 

0902960776414 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),члана 136. Закона о општем управном поступку 

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

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Љиљане Јевтић из Врачевића ЈМБГ 0902960776414 за 

издавање Решења којим се одобрава извођење радова за изградњу економског објекта, 

спратности П+0 (Категорија: А; Класификација: 127111) на катастарској парцели број 1593 КО 

Врачевић, због формалних недостатака. 

 

                                                 О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е      

                     

Љиљанa Јевтић из Врачевића ЈМБГ 0902960776414, поднела је овом одељењу захтев за 

издавање Решења о одобрењу извођења радова за изградњу економског објекта, спратности 

П+0 (Категорија: А; Класификација: 127111) од максималних габарита 16,00х7,00+2,00х2,00м, , 

пројектоване укупне БРГП надземно 149,00м2м2, укупна нето површина 133,52м2, пројектоване 

висине објекта од 4,06м2,  на катастарској парцели број  1593 КО Врачевић. 

 Уз захтев инвеститор је приложио: 

- Техничка документација: Идејни пројекат (0 – Главна свеска, 1 – Пројекат 

архитектуре,) 

 Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева, за доношења решења 
о одобрењу извођења радова и накнаде за централну евиденцију 

 Оверену изјаву Живорада Жујовић,власника суседне катастарске парцеле о фавању 
сагласности у погледу удаљености објекта од границе његове парцеле 

 Пуномоћjе за подношење захтева. 
 



              Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису       
испуњени формални услови, односно да у складу са садржајем техничке документације није 
достављен уписан је пројекат конструкције и Елаборат енергетске ефикасности објекта, Идејном 
пројектом није одређен капацитет објекта а положај објекта је одређен супротно важећем 
планском документу-Измена и допуна просторног Плана Општине Лајковац -усаглашавање са 
одредбама Закона о планирању и изградњи (Службени гласник општине Лајковац број 15/2018) 
у чијем делокругу се налази катастарска парцела на којој је планирана изградња предметног 
објекта. 
 
             Чланом 16. и 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени Гласник РС“ 
број72/2018 )предвиђено је да Идејни пројекат представља скуп међусобно усаглашених 
пројеката којима се одређује намена, облик, капацитет, техничко технолошке и функционалне 
карактеристике и изглед објекта и оквирно доказује испуњеност основних захтева за објекат. У 
складу са чланом 118. 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), Идејни пројекат се израђује у складу са 
прописом којим се ближе уређује садржина техничке документације.  
 
             Податак о капацитету објекта је неопходан у поступку доношења решења којим би се 
одобрило извођење радова на изградњи предметног објекта како би у складу са Листом II која 
чини саставни део Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  („Службени 
гласник РС“ број 114/2018 ) одлучило о процени утицаја на животну средину. 
 
           Изградња објеката се врши у складу са наменом, спратношћу, правилима уређења и 
грађења површина и објеката осталих намена у грађевинском подручју предвиђених важећим 
планским документом. Увидом у графички део Главне свеске, констатовано је да је једним 
делом габарит објекта планиран на граници суседне парцеле. Изменама  и допунама 
Просторног Плана Општине Лајковац -усаглашавање са одредбама Закона о планирању и 
изградњи прописана је најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката и удаљеност 
објеката од границе парцеле, односно није дозвољена изградња објекта на граници парцеле. 
Подносилац захтева је уз захтев доставио и оверену изјаву  власника суседне парцеле о давању 
сагласности за изградњу објекта на удаљености мањој од дозвољене.  
 
              Ова врста сагласности није предвиђена Важећим планским документом у чијем обухвату 
се налази парцела на којој је планирана изградња а Законодавац предвиђа само две врсте 
сагласности сопственика суседних парцела и то у случају када стопе темеља прелазе на суседну 
парцелу и у случају када се подиже зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела. 
               Чланом 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре прописано 
је да поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона, 
покреће подношењем захтева надлежном органу, да надлежни орган, по пријему захтева 
проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву а сходно применом одредаба 
члана 16. Правилника проверава испуњеност формалних услова. 
 
              Чланом 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката прописана је садржина главне 
свеске идејног пројекта, садржина идејног пројекта као и елабората и студија уз идејни пројекат. 
 
             На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по захтеву 
нису испуњени формални услови предвиђени Законом и Правилницима, то су се у складу са 



чланом 8ђ и 145. закона о планирању и изградњи и члана 27. и 28. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре, стекли су се услови за примену цитираних прописа, те је 
одлучено као у диспозитиву. 

 
             Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев са отклоњеним недостацима у року 

10. дана од пријема овог закључка  а најкасније 30. дана од дана објављивања закључка на 

интернет страници, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен 

нити поново плаћа накнаду за  подношење захтева. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се уложити приговор 

Општинском Већу, преко овог Одељења, у року од 3 дана од дана пријема истог. 

 

 

 

Закључак доставити                                                 

  Подносиоцу захтева                                              За Руководиоца одељења  

  архиви                                                                              Н  а  ч  е  л  н  и  к  

                                                                                                    Живорад Бојичић дипл. прав.  

 


