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            Општинска управа општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање, решавајући по захтеву Oпштине Лајковац-Општинске управе Лајковац, 

Омладински трг 1. матични број 07353154, ПИБ 101343119 за издавање Грађевинске дозволе за 

извођења радова на реконструкцији пута у Врачевићу, на основу члана 8ђ. 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 17. и 18. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл.гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и 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 Oпштине Лајковац-Општинске управе Лајковац, 

Омладински трг 1. матични број 07353154, ПИБ 101343119 за доношење решења о грађевинској 

дозволи за извођења радова на реконструкцији пута у Врачевићу  Р205 , Костићи-Протићи до 

игралишта (л-2,3 км) категорије „Г“ класификације 211201 на катастарским парцелама број 

386/1, 388, 393, 394, 395/1, 395/2, 395/4, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 400, 409, 408, 414, 415, 416, 

417, 418, 421, 422/1, 422/2, 423, 424/1, 424/2, 424/3, 444/1, 445/1, 447/1, 449/1, 447/2, 448, 439, 

437, 441, 436, 470/1, 435/1, 470/2, 482, 479/2, 479/3, 480, 479/1, 476/2, 476/1, 477, 468, 475/3, 

466, 475/1, 475/3, 472, 473/1, 473/2, 465, 984, 985/1, 985/3, 985/4, 986, 1013/2, 1012, 1011, 1001/1, 

1008/1, 1008/2, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1007, 1013/1, 1013/2, 2220, 438, 1002, 964, 2218 све КО 

Врачевић   , због формалних недостатака. 

 

                                                 О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е      

                  Oпштине Лајковац-Општинске управе Лајковац, Омладински трг 1. матични 

број 07353154, ПИБ 101343119 поднела је овом одељењу захтев за издавање Решења о 

грађевинској дозволи за извођења радова  на реконструкцији пута у Врачевићу  Р205 , Костићи-

Протићи до игралишта (л-2,3 км) категорије „Г“ класификације 211201 на катастарским 

парцелама број 386/1, 388, 393, 394, 395/1, 395/2, 395/4, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 400, 409, 408, 

414, 415, 416, 417, 418, 421, 422/1, 422/2, 423, 424/1, 424/2, 424/3, 444/1, 445/1, 447/1, 449/1, 

447/2, 448, 439, 437, 441, 436, 470/1, 435/1, 470/2, 482, 479/2, 479/3, 480, 479/1, 476/2, 476/1, 

477, 468, 475/3, 466, 475/1, 475/3, 472, 473/1, 473/2, 465, 984, 985/1, 985/3, 985/4, 986, 1013/2, 

1012, 1011, 1001/1, 1008/1, 1008/2, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1007, 1013/1, 1013/2, 2220, 438, 1002, 

964, 2218 све КО Врачевић .  

 Уз захтев инвеститор је приложио: 



- Општа документација ( Локацијске услове број ROP-LAJ-1182-LOC-1/2019 од 

06.02.2019. године, Изводе из Листова непокретности број 621, 243, 333, 686, 820, 

177, 328, 822, 280, 153, 787, 784, 152, 330, 463, 152, 706, 85, 530, 612, 94, 329, 700, 

243, 148, 631, 852, 699, 638, 100, 93, 280, 41, 668, 454, 136, 101, 847, 650, 227, 95, 315, 

698, 263, 271, 96 и 99 сви КО Врачевић, Записнике о усменој јавној расправи број 

465-58/2019-04 о давању изјава власника катастарских парцела о сагласности да се 

предметни пут једним делом изгради преко њихових парцела и то Ђорђа Жујовић 

из Врачевића, Зорана Протић из Лазаревца, Радивоја Матић из Доњег Лајковца, 

Наде Милосављевић из Врачевића, Миодрага Николић из Врачевића, Михаила 

Милосављевић из Врачевића, службене белешке од 09.04. и 10. 04. 2019. године, 

Ане Ђорђевић Протић из Тодорин Дола, Стојке Бабовић из Врачевића, Миливоја 

Протић из Врачевића, Жељке Протић из Врачевића, Станице Миловановић из 

Врачевића, Надежде Станковић из Лазареваца, Гордане Пејчић из Београда, Живане 

Матић из Врачевића, Животе Ђорђевић из Доњег Лајковца, Бранка Миловановић из 

Београда, Живане Матић из Београда, Живомира Бабовић из Врачевића, Љубивоја 

Жујовић из Врачевића, Драгана Жујовић из Попучака, Драгана Матић из Врачевића, 

Зорана Илић из Врачевића, Небојче Ивановић из Врачевића, Миливоја Жујовић из 

Попучака, Владе Костић из Врачевића, Милана Протић из Врачевића, Душице 

Миловановић из Врачевића, Драгана Милошевић из Врачевића, Бошка Протић из 

Крагујевца, Привислава Дрозговић из Врачевића и Јелене Нешић из Београда ). 

- Техничка документација:  Пројекат за грађевинску дозволу (0 – Главна свеска, 1 – 

2/2 пројекат саобраћајнице, 8-пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације, 

Елаборат геодетског обележавања). 

 Доказ о уплати накнаде за централну евиденцију 

 Пуномоћjе за подношење захтева. 
 

              Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису       
испуњени формални услови, и то: 
 
             Садржина захтева за издавање решења о грађевинској дозволи и садржина техничке 
документације нису усаглашени ;  недостаје извод из пројекта и техничка контрола пројекта за 
грађевинску дозволу ;  недостаје површина делова катастарских парцела које су у својини 
физичких лица као и доказ о решеним имовинско правним односима за део парцела где је 
планирана изградња објекта и то: кат. прцела 400, 447/2, 479/3, 98/3, 480, 472, 488/3, 1002 све 
КО Врачеић. 
             Увидом у достављени захтев и техничку документацију, констатовано је да се захтев 
односи на издавање Решења о грађевинској дозволи а у дели захтева који се односи на врсту 
радова, наведени су радови на  реконструкцију постојећег објекта- пута у Врачевићу  Р205 , 
Костићи-Протићи до игралишта (л-2,3 км). Локацијски услови број ROP-LAJ-1182-LOC-1/2019 од 
06.02.2019. године, се односе на изградњу предметног пута. Техничку документацију чини 
Пројекат за грађевинску дозволу у којем су као предмет означени  радови реконструкције 
објекта. 
             У складу са чланом  3. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за 
које није потребно прибављање акта надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, 
односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и 
обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који 
надлежни орган спроводи („Службени гласник РС“ број 2/2019) године, орган надлежан за 
издавање грађевинске дозволе издаје решење о одобрењу за извођење радова на уређењу и 
реконструкцији саобраћајница и других јавних слободних површина у оквиру постојеће 
регулације, у складу са фактичким стањем на терену.  



             Увидом у садржину техничке документације, констатовано је да је планирано извођење 
грађевинских и других радова ван регулације постојећег објекта па стога исти не представљају 
радови на реконструкцији већ изградњи објекта. 
             У оквиру техничке документације није достављен извод из пројекта и техничка контрола 
Пројекта за грађевинску дозволу.  
             У складу са чланом 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл.гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), и чланом 135. Закона 
о планирању и изградњи,  уз захтев за издавање грађевинске дозволе, прилаже се Извод из 
пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са Правилником којим се уређује садржина 
техничке документације. 
              У складу са чланом 76. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник 
РС“ број 72/2018), техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу подлежу пројекти, 
односно делови пројекта за грађевинску дозволу. Техничкој контроли не подлежу технички 
описи инсталација приложени текстуалној документацији пројекта архитектуре за објекте 
„В“категорије. Елаборати и студије којима се утврђују мере за испуњење основних захтева за 
објекат и прилажу се уз пројекат за грађевинску дозволу не подлежу техничкој контроли. 
               У сладу са чланом 118а. Закона о планирању и изградњи, пројекат за грађевинску 
дозволу  обавезно садржи и изјаву главног пројектанта, одговорног пројектанта и вршиоца 
техничке контроле којом се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, 
прописима и правилима струке.  
               У складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи и члана 16. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, уз захтев за издавање 
грађевинске дозволе прилаже се и доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у 
смислу Закона осим ако је то право уписано у јавној књизи или је установљено законом, односно 
ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља. Увидом у Изводе из листове 
непокретности у којима су наведене парцеле уписане, констатовано је да су уписане као 
приватна својина физичких лица. Имајући у виду наведене чињенице, констатовано је да је 
инвеститор био у обавези да достави доказ о решеним имовинско правним односима. 
 
              Чланом 16. и  17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре прописано 
је да се поступак за издавање решења о грађевинској дозволи покреће подношењем захтева 
надлежном органу, да надлежни орган, по пријему захтева проверава испуњеност формалних 
услова за поступање по захтеву. 
             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 135. Закона о планирању и изградњи и члана 17. и 18. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре, стекли Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл.гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017 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.  

 


