
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Општинска управа 

Одељење за урбанистичке послове  

И просторно планирање 

Број: ROP-LAJ-18343-CPA-2/2019 

Датум: 19.09.2019. година 

Л  а  ј  к  о  в  а  ц 

 

 

        Општинска управа општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање, решавајући по захтеву инвеститора Општине Лајковац-Општинске 

управе, Омладински трг број 1. за измену Решења о грађевинској дозволи ROP-LAJ-18343-CPI-

1/2017 oд 27.06.2017. године којом је одобрена изградња објекта затвореног базена-фаза  3-

саобраћајнице и паркинг у Лајковцу на кат. парцелама број 490/1 и 491/1 КО Лајковац, на основу 

члана 140. Закона о планирању и изградњи 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 136. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018),  доноси: 

 

                                                             Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

ОДБИЈА СЕ ЗАХТЕВ  Општине Лајковац-Општинске управе Лајковац, Омладински трг 1. 

матични број 07353154, ПИБ 101343119 за измену Решења о грађевинској дозволи број  ROP-

LAJ-18343-CPI-1/2017 oд  27.06.2017. године којом је одобрена изградња објекта затвореног 

базена-фаза  3-саобраћајнице и паркинг у Лајковцу на кат. парцелама број 490/1 и 491/1 КО 

Лајковац, као неоснован. 

 

                                                 О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Општина Лајковац-Општинска управа Лајковац, поднела је захтев овом одељењу за 

измену грађевинске дозволе број ROP-LAJ-18343-CPI-1/2017 od 27.06.2017 којом је одобрена 

изградња објекта затвореног базена-фаза  3-саобраћајнице и паркинг у Лајковцу на кат. 

парцелама број 490/1 и 491/1 КО Лајковац. 

Уз захтев инвеститор је приложио : 

-Решење о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-18343-CPI-1/2017 oд 27.06.2017. године, 

-доказ о уплати накнада за вођење централног регистра, 

-захтев за продужење рока важења грађевинске дозволе. 

Поступајући по службеној дужности, овај орган је извршио увид у достављен захтев и  

прослеђену документацију и констатовао да је инвеститор тражио продужење рока важења 

грађевинске дозволе у складу са чланом 140. став 1. Закона о планирању и изградњи. Решењем 

о грађевинској дозволи, у складу са тада важећим Законом о планирању и изградњи, 



одрњеђено је да  решење престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта у року од 2. 

године од дана правноснажности решења. 

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да је захтев неоснован. 

У складу са чланом 140. став 1. Закона о планирању и изградњи, грађевинска дозвола 

престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три године од дана 

правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола. 

Чланом 140. став.4. Закона о планирању и изградњи грађевинска дозвола престаје да 

важи ако се у року од пет година од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска 

дозвола не изда употребна дозвола, осим за објекте из члана 133. овог закона, објекта 

комуналне инфраструктуре који се изводе фазно и породичне стамбене зграде које инвеститор 

гради ради решавања својих стамбених потреба.Одредбе става 4,5,6 и н7. овог члана односе се 

и на решења о грађевинској дозволи, односно решења о одобређа за изградњу која су издата у 

складу са важећим законима којима је уређивана изградња објеката, пре 11. септембра 2009. 

године, Рок за прибављање употребне дозволе за ове објекте је две године од дана ступања на 

снагу овог закона. 

На захтев инвеститора, надлежни орган може донети решење којим се одобрава да 

превноснажна грађевинска дозвола остаје на правној снази ако се у поступку покренутом у року 

из става 4. овога члана утврди да је објекат завршен у конструктивном смислу на основу 

записника надлежног грађевинског инспектора. 

 Имајући у виду наведене чињенице, у складу са чланом 140 Закона о планирању и 

изградњи, решење о грађевинској дозволи се може мењати, односно рок важења се може 

продужити само у сличају када  објекат није изграђен у року одређеном за прибављање 

употребне дозволе.  

Увидом у евиденцију предмета, утврђено је да инвеститор није поднео пријаву радова, 

односно није отпочео са гтррађењем објекта у року који је одређен Решењем о грађевинској 

дозволи . 

Закон не предвиђа могућност продужења рока важења грађевинске дозволе у случају 

када изградња објекта није почела у року који је одређен решењем о грађевинској дозволи па 

имајући у виду наведене чињенице, донето је решење као у диспозитиву. 

            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.  


