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ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
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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 Станка Танасковић из Лајковца, Краља 
Петра Првог бр. 05, ЈМБГ 2712949771412, за издавање решења о грађевинској дозволи 
за изградњу пословног објекта за административне и управне сврхе на катастарској 
парцели број 254/1 КО Лајковац 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  Станку Танасковић из Лајковца, Краља Петра Првог бр. 05, ЈМБГ 
2712949771412,   у својству инвеститора, извођење радова на изградњи: 

 Пословне зграде за административне и управне послове (Категорија: Б; 
Класификација: 122011), спратности објекта П+0, укупне бруто површине 
59,00м2, нето површине објекта 51,15м2, висина слемена 4,01м,  на кат. 
парцелама број 254/1 КО Лајковац уписане у листу непокретности број 701 
КО Лајковац, као градско грађевинско земљиште  укупне површине 
625м2м2, као приватна својина Станка Танасковић из Лајковца. Парцела 
је изграђена и на истој су изграђена два објекта и то објекат уписан у лист 
непокретности под редним бројем 1. који је по намени стамбени, 
спратности П+0, изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта у 
својини Зорана Митровић из Ваљева, Насеља ослободиоца Ваљева 023, 
ЈМБГ 2506967770017, и објекат уписан под редним бројем 2. који је по 
намени стамбени, спратности П+1, површине земљишта под објектом од 
125м2, има одобрење за употребу а у приватној својини Станка 
Танасковић из Лајковца, ЈМБГ 2712949771412. 
 

 Предрачунска вредност радова је  динара 2.655.000,00( 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-18960-LOC-1/2019 oд 

02.08.2019. године, Извод из пројекта и Пројекат за грађевинску дозволу који се састоји 
од 0-Главне свеске; 1-Пројекта архитектуре; 2-Пројекта конструкције; Елабората 
енергетске ефикасности сачињених од стране пројектанта АМГ-ИНЖЕЊЕРИНГ ул. Бело 
Поље бб, Ваљево, главни пројектант је Александар Николић дипл. инж. грађ. лиценца 
број 310 Н827 15, одговорни пројектанти су  Александар Николић дипл. инж. грађ. 
лиценца број 310 Н827 15 за пројекат архитектуре и пројекат конструкције; Перко 
Ћермановић дипл. инж. машинства лиценца број 381 0063 12. Техничу контролу 
Пројекта за граћевинску дозволу је извршило П.Д „МАСТЕР ПРОЈЕКТ“ доо Ваљево, 
Војводе Мишића 10. 
 

Утврђује се износ доприноса за уређење грађевинског земљишта, у висини од-
38.148,44 динара а на основу обрачуна доприноса сачињеног од стране Одељења за 
комунално - стамбене и грађевинске послове, број ROP-LAJ-18960-CPI-4/2019 од 
17.09.2019. год, који чини саставни део овог решења.  

Обавезује се инвеститор да утврђени износ доприноса плати једнократнo и 
доказ о извршеној уплати достави уз пријаву 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 

Станко Танасковић из Лајковца, Краља Петра Првог бр. 05, ЈМБГ 
2712949771412,преко овлашћеног лица свог пуномоћника, Милована Павловић из 
Ваљева , ул. Бело Поље бб, ЈМБГ 1607990770048, поднео је захтев овом Одељењу за 
издавање решења за грађевинску дозволу  за изградњу пословног објекта за 
административне и управне сврхе на катастарској парцели број 254/1 КО Лајковац, а 
који је заведен под бројем. : ROP-LAJ-18960-CPI-4/2019 од 29,08.2019године.  

Уз захтев инвеститор је приложио: 
- Техничка документација: Извод из пројекта и (ПГД), Пројекат за грађевинску 

дозволу (0-Главне свеске; 1-Пројекта архитектуре; 2-Пројекта конструкције; 
Елабората енергетске ефикасности сачињених од стране пројектанта АМГ-
ИНЖЕЊЕРИНГ ул. Бело Поље бб, Ваљево,  

- Извештај о извршеној техничкој контроли Пројекта за граћевинску дозволу 
који  је израдило П.Д „МАСТЕР ПРОЈЕКТ“ доо Ваљево, Војводе Мишића 10. 

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



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

           Поступајући по поднетом захтеву а увидом у приложене локацијске услове број 
ROP-LAJ-18960-LOC-1/2019 од 03.07.2019.године издатих од стране Одељења за 
урбанистичке послове и просторно планирање општинске управе општине Лајковац, 
утврђено је да су инвеститору утврђени услови за изградњу пословног објекта за 
административне и управне сврхе на катастарској парцели број 254/1 КО Лајковац. 
 
           Увидом у Извод из Листа непокретности број 701 КО Лајковац утврђено је да је кат. 
парцела број 254/1 КО Лајковац у приватној својини инвеститора Станка Танасковић из 
Лајковца а да је уписана  и као  градско грађевинско земљиште. 
 
            Увидом у Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу пословног објекта за 
административне и управне сврхе на катастарској парцели број 254/1 КО Лајковац и 
Извод из пројекта који су израђени од стране пројектанта АМГ-ИНЖЕЊЕРИНГ ул. Бело 
Поље бб, Ваљево, утврђено је да је објекат категорије „Б“; класификација 122011, да је 
за главног пројектанта и одговорног пројектанта пројеката архитектуре и конструкције 
одређен Александар Николић дипл. инж. грађ. број лиценце 310 Н827 15. Елаборат 
Енергетске ефикасности је израђен од стране „ПИН-ПРОЈЕКТ“ доо Ваљево, ул. Војина 
Софронића бб, одговорни пројектант је Перко С. Ћермановић дипл. инж. маш. Лиценца 
број 381 0063 12. 
 
            Увидом у извештај о извршеној техничкој контроли Пројекта за грађевинску 
дозволу, коју је извршило П.Д. „МАСТЕР ПРОЈЕКТ“ доо Ваљево, Војводе Мишић 10, 
утврђено је да је за одговорног вршиоца техничке контроле одређен Миле Пиргић дипл. 
грађ. инж. број лиценце 310 2055 03. 
 
           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 обрачуна и графичке прилоге и детаље. 
 
          У складу са Законом о републичким таксама ( „Службени гласник РС“ број 
43/2003,51/2003—исп.р, 61/2005,101,2005-др. Закон,5/2009, 54/2009,50/2011, 70/2011-
усклађен дин. износ, 55/2012-усклађен дин. износ, 93/2012, 47/2013- усклађен дин. 
износ, 65/2013-др. Закон, 57/2014- усклађен дин. износ, 45/2015- усклађен дин. износ, 
83/2015, 112/2015, 50/2016 -усклађен дин. износ,61/2017- усклађен дин. износ, 
113/2017, 3/2018-испр., 50/2018- усклађен дин. износ, 95/2018 и 38/2019- усклађен дин. 
износ.) инвеститор је извршио уплату републичке административне таксе за подношење 
захтева и за доношење решења о граћевинској дозволи као и накнаду за вођење 
централног регистра. 
 
             На основу обрачуна доприноса сачињеног од стране Одељења за комунално - 
стамбене и грађевинске послове, број ROP-LAJ-18960-CPI-4/2019 од 17.09.2019. год, који 
чини саставни део овог решења, утврђен је износ доприноса за уређење грађевинског 



земљишта у висини од-38.148,44 динара и исти је инвеститор обавезан да плати 
једнократни и доказ о извршеној уплати достави уз пријаву радова. 

           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 за 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 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. 

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


