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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, решавајући по захтеву  Љиљане Јевтић из Врачевића, општина 
Лајковац, ЈМБГ 0902960776414 за издавање Решења о одобрењу извођења радова на 
изградњи економског објекта ( за узгој рогате стоке) 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 31/19), члана 28. и 29. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 
113/2015, 96/2019 и 120/2017) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. 
гласник РС“, бр. 18/2016 И 95/2018), доноси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

ОДОБРАВА СЕ  инвеститору Љиљани Јевтић из Врачевића. Општина Лајковац, 
ЈМБГ 0902960776414, извођење радова на:  

 Изградњи  екононског објекта (за узгој рогате стоке) у Врачевићу 
Категорије „А“, класификације 127111, габарита 16,20х7+7х4м, површине 
земљишта под планираним објектом од 142м2, бруто површине објекта 
од 142м2, нето површине 127,12м2, висине слемена објекта од 4,06м, на 
катастарској парцели број 1593 КО Врачевић која је уписана у Лист 
непокретности број 272 КО Врачевић као градско грађевинско земљиште 
изван грађевинског подручја укупне површине 2520м2 као приватна 
својина Љиљане Јевтић из Врачевића, у свему према Идејном пројекту 
који чини саставни део овог решења. 

Идејни пројекат за изградњу економског објекта на кат. парцели број 1593 КО 
Врачевић израдио је пројектант „МАСТЕР ПРОЈЕКТ“ Ваљево, Војводе Мишића број 10.  

Предрачунска вредност објекта је 3.960.000,00 динара. 

На основу обрачуна и начина плаћања доприноса за уређење грађевинског 
земљишта и средство обезбеђења у случају плаћања доприноса за уређење 
грађевинског земљишта на рате, број : ROP-LAJ-23996-ISAWНА-2/2019  од 27.09.2019. 
године,   сачињеног од стране Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 
и који чини саставни део овог решења, утврђују се доприноси за уређење грађевинског 



земљишта у износу од 9.480,80 динара а у складу са чланом 97. Закона о планирању и 
изградњи и чланом 5. Одлуке о утврђивању износа доприноса за уређење грађевинског 
земљишта. 

Обавезује се инвеститор да утврђени износ доприноса уплати једнократно и 
доказ о уплати истог достави овом органу заједно са пријавом радова. 

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

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 

 Љиљана Јевтић из Врачевића, преко свог пуномоћника Мирослава Милић из 
Ваљева, Насеље Ослободиоци Ваљева бр. 24. ЈМБГ 1001962770028, поднела је захтев 
овом Одељењу за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи 
економског објекта (за узгој рогате стоке) у Врачевићу Категорије „А“, класификације 
127111, габарита 16,20х7+7х4м, површине земљишта под планираним објектом од 
142м2, бруто површине објекта од 142м2, нето површине 127,12м2, висине слемена 
објекта од 4,06м, на катастарској парцели број 1593 КО Врачевић која је уписана у Лист 
непокретности број 272 КО Врачевић. 

Уз усаглашен захтев, заједно са претходним, инвеститор је приложио  
документацију прописану чланом 145. став2. Закона и то: 

-доказ о уплати таксе  на захтев и за доношење решења као и накнаду за 
вођење централног регисра, 

-идејни пројекат за изградњу економског објекта на кат. парцели број 1593 КО 
Врачевић који је израдио пројектант „МАСТЕР ПРОЈЕКТ“ Ваљево, Војводе Мишића број 
10,  

-пуномоћје за подношење захтева. 

Поступајући по службеној дужности, надлежни орган је од Службе за катастар 
непокретности прибавио лист непокретности и копију плана парцеле. 

Увидом у Лист непокретности, утврђено је да је кат. парцела уписана у Лист 
непокретности број 272 КО Врачевић као градско грађевинско земљиште изван 
грађевинског подручја, укупне површине 2520м2 и у приватној својини Љиљане Јевтић 
из Врачевића. Парцела је изграђена и површина земљишта под постојећим објектом је 
50м2. Из наведеног произилази да  инвеститор има право својине на катастарској 
парцели на којој се планира изградња предметног објекта у складу са чланом 145. а у 
вези са чланом 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, 83/2018 и 31/19). 



Увидом у Идејни пројекат за изградњу економског објекта на кат. парцели број 
1593 КО Врачевић кога је израдио пројектант „МАСТЕР ПРОЈЕКТ“ Ваљево, Војводе 
Мишића број 10, утврђено је да се исти састоји од 0-Главне свеске и 1-Пројекта 
архитектуре, да је за главног пројектанта и одговорног пројектанта пројекта архитрктуре 
одређен Миле Пиргић, дипл. инж. грађ. број лиценце 310 2055 03, да је садржина 
идејног пројекта  у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 
(„Службени гласник РС“ број 72/2018). Увидом у садржину идејног пројекта, 
констатовано је да ће се објекат користити за узгој говеда капацитета места од 15-20 
грла. 

У складу са Уредбом о утврђивању Листе приоритета за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“ број 114/2008), надлежно одељење је констатовало да се 
предметни објекат налази на Листи Пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину али с обзиром на капацитет  места грла, није захтевана процена 
утицаја на животну средину ( за објекат капацитета 2100места за говеда и више, може 
се захтевати процена утицаја на животну средину). 

Увидом у приложени обрачун доприноса, утврђено је да је инвеститор у обавези 
да на име доприноса за уређење грађевинског земљишта има обавезу да једнократно 
уплати износ од 9.480,80 динара и доказ о уплати достави заједно са пријавом радова  

На основу горе наведеног, утврђено је да су испуњени услови из члана 145. 
Закона о планирању и изградњи 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 31/19) за 
издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи економског објекта 
у Врачевићу на кат. парцели број 1593 КО Врачевић. 

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 са доказом о извршеној уплати таксе у износу од 
480,00 динара. 
 

Решење доставити: 
- Подносиоцу захтева; 
- Грађевинској инспекцији; 
- А р х и в и.                                                              За Руководиоца одељења 

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


