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ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
Општинска управа  
Одељење за урбанистичке послове 
и просторно планирање 
Број: ROP-LAJ-24982-CPI-2/2019 
Датум:  12.09.2019. године 
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 
Лајковац, Омладински трг бр. 1, матични број 07353154, ПИБ 101343119, за издавање 
решења о грађевинској дозволи за изградњу резервоара и пумпне станице Непричава -
Лајковац на кат. парцели број 1247 КО Непричава, 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 Општини Лајковац-Општинској управи Лајковац Омладински 
трг бр.1. матични број 07353154, ПИБ 101343119,   у својству инвеститора, извођење 
радова на изградњи: 

 Резервоара и пумпне станице Непричава - Лајковац (Категорија: Г; 
Класификација: 222220), спратности објекта П+0, габарит резервоара 
15,80х14,5м и висине 4,25м, укупне запремине 600м3, габарита пумпне 
станице je 15,80х5м, висина објекта 6,05м, капацитета Qnom=40 l/s, 
површине земљишта под објектима 370,55м2, укупне БГРП 370,55м², на 
кат. парцелама број 1247 КО Непричава уписане у листу непокретности 
број 790 КО Непричава , као пољопривредно земљиште  укупне површине 
2695м2, као јавна својина Општине Лајковац.  

              
              Предрачунска вредност објекта је 41.723.694,60 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-24982-LOC-1/2018 oд 
25.09.2018. године, Извод из пројекта и Пројекат за грађевинску дозволу који се састоји 
од 0-Главне свеске; 1-Пројекта архитектуре; 2/1-Пројекта конструкције; 3-Пројекта 
хидротехничких инсталација; 4-Пројекат електроенергетских инсталација; 6-пројекат 
машинских инсталација; Елаборат о геотехничким условима изградње, сачињених од 
стране пројектанта „IWA-Consalt“ d.o.o. предузеће за пројектовање, инжењеринг и 
консалтинг Београд, главни пројектант је Јелица Комлен дипл. инж. грађ. лиценца број 
3141 912 13, одговорни пројектанти су Марко Брзаковић дипл. инж. архит. Лиценца број 
300 0279 15; Милан Матић дипл. инж. грђ. Лиценца број 310 5458 03; Јелица Комлен 
дипл. ибнж. Грађ. лиценца број 314 L912 13; Драган Васић дипл. инж. елек. лиценца број 
350 1051 03 и 352 F453 07; Горан Микић дипл. инж. маш. 332 Р673 18; Милан Пујућ дип. 
инж. геологије лиценца број 491 7857 04. Техничу контролу Пројекта за граћевинску 
дозволу је извршило привредно друштво FARENG доо Београд, Омладинских бригада 
87/61 Нови Београд 

.  
У складу са Обрачуном и начином плаћања доприноса за уређење грађевинског 

земљишта и средство обезбеђења у случају плаћања доприноса за уређење 
грађевинског земљишта на рате, број ROP-LAJ-24982-CIP-2/2019 oд 11.09.2019. године, 
сачињеног од стране одељења Одељења за комунално стамбене и грађевинске 
шпослове Општинске управе општине Лајковац а у складу са чланом 97. Закона о 
планирању и изградњи и Одлуком о утврђивању износа доприноса за уређење 
грађевинског земљишта општине Лајхковац, допринос за уређење грађевинског 
земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини и за објекте 
комуналне и друге инфраструктуре. 
 
             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 

 Општинa Лајковац-Општинскa управa Лајковац, Омладински трг бр. 1, матични 
број 07353154, ПИБ 101343119, поднела је захтев овом Одељењу за издавање решења 
о грађевинској дозволиу  за изградњу Резервоара и пумпне станице Непричава - 
Лајковац, на кат. парцели бр.1247 КО Непричава, а који је заведен под бројем. : ROP-LAJ-
24982-CPI-2/2019 од 01,08.2019године.  

Уз захтев инвеститор је приложио: 
-  Општа документација: Локацијски услови број ROP-LAJ-24982-LOC-1/2018 од 

25.09.2018.  копија плана парцеле, копију плана водова и Извод из лист 
непокретности број 790 КО Непричава; 

- Техничка документација: Извод из пројекта и (ПГД), Пројекат за грађевинску 
дозволу (0-Главне свеске; 1-Пројекта архитектуре; 2/1-Пројекта конструкције; 
3-Пројекта хидротехничких инсталација; 4-Пројекат електроенергетских 
инсталација; 6-пројекат машинских инсталација; Елаборат о геотехничким 
условима изградње, сачињених од стране пројектанта „IWA-Consalt“ d.o.o. 
предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг Београд)  



- Извештај о извршеној техничкој контроли Пројекта за граћевинску дозволу 
који је израдило привредно друштво FARENG доо Београд, Омладинских 
бригада 87/61 Нови Београд.  

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

- Доказ о уплати накнаде за вођење централног регистра. 
-  

           Поступајући по поднетом захтеву а увидом у приложене локацијске услове број 
ROP-LAJ-24982-LOC-1/2018 од 25.09.2018.године издатих од стране Одељења за 
урбанистичке послове и просторно планирање општинске управе општине Лајковац, 
утврђено је да су инвеститору утврђени услови за изградњу објекта Резервоара и 
пумпне станице Непричава – Лајковац на кат. парцели број 1247 КО Непричава. 
 
           Увидом у приложени Извод из Листа непокретности број 790 КО Непричава 
утврђено је да је кат. парцела број 1247 КО Непричава у јавној својини Општине 
Лајковац, да је уписана  и као пољопривредно земљиште. 
 
            Увидом у Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу објекта Резервоара и 
пумпне станице Непричава – Лајковац на кат. парцели број 1247 КО Непричава и Извод 
из пројекта који су израђени од стране „IWA-Consalt“ d.o.o. предузеће за пројектовање, 
инжењеринг и консалтинг Београд, утврђено је да је категорија објекта Г; класификација 
222220, да је за главног пројектанта одређена је Јелица Комлен дипл. инж. грађ. 
лиценца број 3141 912 13,а за одговорне пројектанте одређени су: 
            -Марко Брзаковић дипл. инж. архит. Лиценца број 300 0279 15; 
            - Милан Матић дипл. инж. грђ. Лиценца број 310 5458 03;  
            -Јелица Комлен дипл. ибнж. Грађ. лиценца број 314 L912 13;  
            -Драган Васић дипл. инж. елек. лиценца број 350 1051 03 и 352 F453 07;  
            -Горан Микић дипл. инж. маш. 332 Р673 18;  
            -Милан Пујућ дип. инж. геологије лиценца број 491 7857 04. 
 
            Увидом у извештај о извршеној техничкој контроли Пројекта за грађевинску 
дозволу, коју је извршило привредно друштво FARENG d.o.o. Beograd, Omladinskih 
brigada 87/61 Novi Beograd утврђено је да су за одговорне вршиоце техничке контроле 
одређени: 
           -Јасмина Јевтић дипл. инж. арх. лиценца број 300 3317 03, 
           -Радмила Марковић дипл. грађ. инж. лиценца број 311 В143 05 
           -Иван Фар дипл. инж. грађ. лиценца број 314 D925 06 
           -Видоје Вукореп дипл. инж. елек. Лиценца број 350 0393 03 и 352 0391 03 
           -Драган Свркота дипл. маж. Инж. лиценца број 332 2345 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. 
 
           Чланом 18. став 1. тачка 1. Закона 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.)предвићено је да су органи, организације аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе ослобођени од обавезе плаћања таксе те инвеститору 
није тражен доказ о уплати администартивне таксе. 
 
           Чланом 97. Закона о планирању и изградњи предвиђено је да се допринос за 
уређење грађевинског земљишта не обрачунава за објекте јавне намене у јавној 
својини, па стога инвеститор није у обавези да плаћа доприносе. 
 
           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.  
 


