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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 Слободана Сандић из Ћелија ЈМБГ 
1706966771414, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног 
објекта на кат. парцели број 141/1 КО Ћелије, 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, 83/2018 и 31/2019), члана 21 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 113/2015, 
96/2016 и 120/2017) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 
бр. 18/2016), доноси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

ДОЗВОЉАВА  СЕ, Слободану Сандић из Ћелија ЈМБГ 1706966771414,  у својству 
инвеститора, извођење радова на изградњи: 

 Стамбеног објекта (Категорија: А; Класификација: 111011), спратности 
објекта Су+Пр, габарита 14,63х8,94+3,23х7,00м, укупне бруто развијене 
грађевинске површине 199,93м2, укупне нето површине 157,19м2, 
површине земљишта под објектом 151м2, висине слемена 5,975м  на кат. 
парцелама број 141/1 КО Ћелије уписане у Листу непокретности број  721 
КО Ћелије, као пољопривредно земљиште  укупне површине 1291м2, као 
приватна својина Слободана Сандић из Ћелија .  

              
              Предрачунска вредност објекта је 7.200.000,00 динара ( без ПДВ-а). 
 

 Обавезује се инвеститор да пре почетка извођења радова поднесе пријаву 
радова најкасније 8 дана пре почетка извођења радова. 

 
Обавезује се инвеститор да обезбеди стручни надзор у току грађења објекта, 

односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола.  
 
Саставни део овог решења су: Локацијски услови ROP-LAJ-10476-LOCН-2/2019 oд 

25.06.2019. године, Извод из пројекта,  Пројекат за грађевинску дозволу који се састоји 
од 0-Главне свеске; 1-Пројекта архитектуре; Елабората енергетске ефикасности, 



сачињених од стране пројектанта „ЛАКОН-пр, Пројектовање грађевинских и других 
објеката Лајковац и Извештрај о Техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу 
коју је извршио Студио КЉУЧ Лазаревац. 
 

Утврђује се износ доприноса за уређење грађевинског земљишта, у висини од  
39.078,22 динара, а на основу обрачуна доприноса сачињеног од стране Одељења за 
комунално - стамбене и грађевинске послове, број ROP-LAJ-10476-CPI-6/2019 од 
11.09.2019. год, који чини саставни део овог решења.  

Обавезује се инвеститор да утврђени износ доприноса плати једнократно и да 
доказ о извршеној уплати 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 издата грађевинска дозвола. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Слободан Сандић из Ћелија ЈМБГ 1706966771414, преко свог пуномоћника 
Владана Чоловић из Лајковца ул. Краља ПетраПрвог 4/37 ЈМБГ 1207962771413, поднео 
је захтев овом Одељењу за издавање решења за грађевинску дозволу  за изградњу 
стамбеног објекта (Категорија: А; Класификација: 111011), спратности објекта Су+Пр, 
габарита 14,63х8,94+3,23х7,00м,укупне бруто развијене грађевинске површине 
199,93м2, укупне нето површине 157,19м2, површине земљишта под објектом 151м2, 
висине слемена 5,975м  на кат. парцелама број 141/1 КО Ћелије а који је заведен под 
бројем. : ROP-LAJ-10476-CPI-6/2019 од 29.08.2019.године.  

Уз захтев инвеститор је приложио: 
-  Општа документација: Локацијски услови број ROP-LAJ-10476-LOCН-2/2019 

oд 25.06.2019. године,.  копија плана парцеле и Извод из лист непокретности 
број 721; 

- Техничка документација: Извод из пројекта и (ПГД), Пројекат за грађевинску 
дозволу (0-Главне свеске; 1-Пројекта архитектуре; Елабората енергетске 
ефикасности) 

- Извештај о извршеној техничкој контроли Пројекта за граћевинску дозволу.  
- Решење број 320-161/2019-04 од 15.07.2019 донетог од стране Општинске 

управе општине Лајковац, Одељења за привреду и имовинско правне 
послове о промени намене пољопривредног у грађевинско земљиште и 
доказ о уплати утврђене накнаде 

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

- Доказ о уплати републичке таксе за подношење захтева и доношење решења 
о грађевинској дозволи и  накнаде за вођење централног регистра. 
 

           Поступајући по поднетом захтеву а увидом у приложене локацијске услове број 
ROP-LAJ-10476-LOCН-2/2019 oд 25.06.2019. године издатих од стране Одељења за 



урбанистичке послове и просторно планирање општинске управе општине Лајковац, 
утврђено је да су инвеститору утврђени услови за изградњу стамбеног објекта 
(Категорија: А; Класификација: 111011), на катастарској парцели број 141/1 КО Ћелије. 
 
           Увидом у приложени Извод из Листа непокретности број 721 КО Ћелије утврђено 
је да је кат. парцела број 141/1 КО Ћелије у приватној својини Слободана Сандић из 
Ћелија, да је уписана као пољопривредно земљиште.  
 
           Увидом у Решење број 320-161/2019-04 од 15.07.2019 донетог од стране 
Општинске управе општине Лајковац, Одељења за привреду и имовинско правне 
послове о промени намене пољопривредног у грађевинско земљиште и доказ о уплати  
накнаде, утврђено је да је инвеститор извршио уплату накнаде утврђене наведеним 
решењем о промени намене катастарске парцеле из пољопривредног у грађевинско 
земљиште. 
 
            Увидом у Извод из пројекта за грађевинску дозволу, утврђено је да је исти  оверио 
главни пројектант потписом и печатом лиценце и потврдио да је Извод из пројекта 
усклађен са подацима из Пројекта за грађевинску дозволу.   
 
            Увидом у Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта, који је 
сачињен од стране ЛАКОН -пр, пројектовање грађевинских и других објеката Лајковац, 
ул. Краља Петра 4/37, утврђено је да је за главног пројектанта одрећен Владан Чоловић 
дипл. инж. грађ. лиценца број 310 Н641 09 а за одговорне пројектанте одређени су : 
     -за Пројекат архитектуре- Владан Чоловић дипл. инж. грађ. лиценца број 310 Н641 09, 
     -за Елаборат Енергетске ефикасности -Мирко М. Петровић дипл. маш. Инж. број 
лиценце 381 0892 13. 
 
            Увидом у извештај о извршеној техничкој контроли Пројекта за грађевинску 
дозволу, коју је извршило привредно друштво Студио КЉУЧ Лазаревац утврђено је да 
су за одговорне вршиоце техничке контроле одређени: 
           -Драгиша Стевановић дипл. инж. рађ. Број лиценце 311 2401 03-за пројекат 
архитектуре. 
 
           Из извештаја о извршеној техничкој контроли надлежни орган је утврдио да је 
техничка документација израђена у складу са локацијским условима, пројектним 
задатком, важећим техничким прописима и техничким условима и садржи све 
неопходне обрачуне и графичке прилоге и детаље и вршилац техничке контроле је 
пројекат прихватио.  
 
           У складу са чланом 96. Закона о планирању и изградњи, инвеститор је у обавези 
да плати допринос за уређење грађевинског земљишта јединици локалне самоуправе 
на чијој територији је планирана изградња објекта а исти је у утврђен у висини од  
39.078,22 динара, а на основу обрачуна доприноса сачињеног од стране Одељења за 
комунално - стамбене и грађевинске послове, број ROP-LAJ-10476-CPI-6/2019 од 
11.09.2019. год, који чини саставни део овог решења 
 



           На основу наведеног чињеничног стања, с обзиром да је инвеститор доставио 
Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком 
контролом, да има одговарајуће право на земљишту и да је доставио доказе прописане 
Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре, утврђено је да су 
испуњени услови из члана 135. Закона о планирању и изградњи за издавање 
грађевинске дозволе па је и одлучено као у диспозитиву 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 таксе у износу од 480,00 
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. 

 
                                                                                            За Руководиоца одељења 
                                                                                                       Н А Ч Е Л Н И К 
                                                                                           Живорад Бојичић дипл. Прав.  
 


