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Л а ј к о в а ц 
 
 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, решавајући по захтеву Предрага Жарковић из Вреоца-општина 
Лазаревац, ул. Рударска број 29. ЈМБГ 3005974710172, за издавање решења о 
грађевинској дозволи за изградњу стамбено пословног објекта -Угоститељски објекат са 
200 места и са станом на спрату на кат. парцели број 170/4 КО Ћелије, 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", 
број68/2019) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ 
број 18/2016 и 95/2018)  доноси: 
 
                                                                      Р  Е  Ш  Е  Њ  Е    
          

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за Предрага Жарковић из Вреоца-општина Лазаревац, ул. 
Рударска број 29. ЈМБГ 3005974710172  за издавање решења о грађевинској дозволи за 
изградњу стамбено пословног објекта -Угоститељски објекат са 200 места и са станом на 
спрату, на кат. парцели број 170/4 КО Ћелије,  због формалних недостатака. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Предраг Жарковић из Вреоца-општина Лазаревац, ул. Рударска број 29. ЈМБГ 

3005974710172 у својству инвеститора, преко свог пуномоћника Даринке Крстивојевић 
из Ваљева, ул. Милована Глишић 69, ЈМБГ 141090778410,  поднео је овом одељењу 
захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбено пословног објекта -
Угоститељски објекат са 200 места и са станом на спрату на кат. парцели број 170/4 КО 
Ћелије а који се води под бројем. ROP-LAJ-10472-CPI-3/2019 од 03.11.2919. године. 

 
              По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 
17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл.гласник РС", број68/2019) утврдио да је подносилац захтева проследио следећу 
документацију: 

 

 Техничка документација: Извод из пројекта, Пројекту за грађевинску дозволу 
(0 – Главна свеска, 1 – Пројекат архитектуре; 2-Пројекат конструкције,  3-
Пројекат хидротехничких инсталација;  4-Пројекат електроенергетских 



инсталација; 5- Пројекат сигналних инсталација, 6-Пројекат машинских 
инсталација;  Елаборат заштите од пожара, Елаборат енергетске ефикасности) 
који су сачињени од стране ЛАКОН пр. Пројектовање грађевинских и других 
објеката Лајковац, главни пројектант је Владан Чоловић дипл. инж. грађ. број 
лиценце 310 Н641 09, Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу 
која је извршена од стране Студија за пројектовање „КАУЧ“ Драгиша 
Стевановић пр. Лазаревац, Николе Тесле 48, заступник вршиоца техничке 
контроле је Драгиша Стевановић дипл. Инж. Грађ.  

 Изјаву-сагласност Слободана Марковић из Ћелија која је оверена код јавног 
бележника Надежде Тодоровић из Лазаревца под бројем УОП-I:1426-2019 од 
29.03.2019. године, 

 Изјава – сагласност Жарковић Владимира из Вреоца ул. Колубарска бр.19 која 
је оверена код јавног бележника Надежде Тодоровић из Лазаревца под 
бројем УОП-IV:2963-2019 од 17.07.2019. године, 

 Изјава-сагласност Гавриловић Мирослава из Ћелија која је оверена код јавног 
бележника Надежде Тодоровић из Лазаревца под бројем УОП-I:4261-2019 од 
02.10.2019. године, 

 Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката 
- Доказ о уплати таксе за подношење захтева за издавање грађевинске 

дозволе, таксе за доношење решења и доказ о уплати накнаде за централну 
евиденцију 

 Пуномоћjе за подношење захтева. 
 

Увидом у сам захтев и приложену документацију, утврђује се да постоје 
формални недостаци који спречавају даље поступање органа по овом предмету, а који 
се односе на : 

 
- Пре издавања грађевинске дозволе потребно је извршити промену намене 

земљишта из пољопривредног у грађевинско земљиште и уз захтев за издавање 
грађевинске дозволе приложити доказ да је плаћена накнада за промену намене 
земљишта што чини део посебних услова Локацијских услова број ROP-LAJ-10472-LOCН-
2/2019 од 21.08.2019. године, 

-  
            Увидом у Изјаву -сагласност Жарковић Владимира из Вреоца ул. Колубарска бр.19 
која је оверена код јавног бележника Надежде Тодоровић из Лазаревца под бројем 
УОП-IV:2963-2019 од 17.07.2019. године, констатовано је да је именовани сагласан да 
инвеститор изгради предметни објекат на кат. парцели 170/4 КО Ћелије а да при 
коришћењу новоизграђених објеката користи његову катастарску парцелу број 170/5 КО 
Ћелије као пролаз са пута 170/6 КО ћелије за пролаз моторних возила и пешака као и за 
изградњу потребних комуналних прикључака. 
 
            Увидом у Изјава-сагласност Гавриловић Мирослава из Ћелија која је оверена код 
јавног бележника Надежде Тодоровић из Лазаревца под бројем УОП-I:4261-2019 од 
02.10.2019. године констатовано је да је именовани сагласан да инвеститор изгради 
предметни објекат на кат. парцели 170/4 КО Ћелије а да при коришћењу 
новоизграђених објеката користи његову катастарску парцелу број 170/6 КО Ћелије као 
пролаз са Ибарске магистрале  (1048 КО Ћелије) преко парцеле 170/5. 



           Локацијским условима је предвиђен приступ кат. парцели 170/4 КО ћелије са 
државног пута IБ реда бр.22 Београд-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Краљево-Рашка-
Нови Пазар-Рибариће, а по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута 
која садржи саобраћајно техничке услове. У складу са одговором ЈП „Путеви Србије“ на 
захтев за издавање саобраћајно техничких услова за пројектовање и прикључење, а на 
основу члана 53а. и 133. тачка 14. 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), 
локацијске услове и грађевинску дозволу за изградњу саобраћајних прикључака на 
државне путеве издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства. 
 
          Колски приступ предметној кат. парцели се може остварити и са кат. парцеле 1015 
КО Ћелије која се у Листу непокретности број 316 КО Ћелије води као некатегорисани 
пут, у својини општине Лајковац. Приступ је могуће остварити преко кат. парцеле 170/5 
КО Ћелије, у приватној својини Жарковић Владимира из Лазаревца и кат. парцела 170/6 
и 170/3 обе КО Ћелије а које су у приватној својини Гавриловић Мирослава из Ћелија. 
 
           Такође, Локацијским условима је предвиђено да се приступ са наведеног 
некатегорисаног пута може остварити уз заснивање права службености пролаза кроз 
кат. парцелу 170/2 КО Ћелије уз претходну прибављену сагласност власника парцеле. 
 
          Увидом у приложену документацију, утврђено је да подносилац захтева није 
приложио сагласност власника кат. парцеле 170/3 КО Ћелије за пролаз преко своје 
парцеле. Поред наведеног, право пролаза се не заснива путем сагласности власника 
катастарске парцеле као послужног добра већ је потребно да подносилац захтева као 
власник повласног добра са власницима катастарских парцела 170/3, 170/6 и 170/5 као 
власницима послужног добра, закључи уговор о заснивању права стварне службености 
пролаза на послужном добру у корист повласног добра. Предметним уговором је 
потребно предвидети да се право стварне службености пролаза пешака, путничким и 
другим возилима, заснива не само у корист власника повласног добра већ и трећих 
лица. Ширину пролаза одредити у складу са Локацијским условима-„Услови и начин 
обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила“. Све закључене 
уговоре провести у евиденцији о непокретностима катастра непокретности Лајковац и 
доказ о томе (решење о упису терета на напокретности)  доставити органу надлежном 
за издавање грађевинске дозволе уз подношење поновног захтева. У супротном, 
подносилац захтева је у обавези да достави доказ о приступу кат. парцели 170/4 КО 
ћелије са државног пута IБ реда бр.22 Београд-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-
Краљево-Рашка-Нови Пазар-Рибариће. Локацијске услове и грађевинску дозволу за 
изградњу саобраћајних прикључака на државне путеве издаје Министарство надлежно 
за послове грађевинарства. 
 
          Локацијским условима предвиђена је могућност удаљености будућег објекта од 
границе суседне парцеле мањој од удаљености предвиђеној планским документом уз 
сагласност власника суседне парцеле о чему је подносилац захтева доставио Изјаву-
сагласност Слободана Марковић из Ћелија која је оверена код јавног бележника 
Надежде Тодоровић из Лазаревца под бројем УОП-I:1426-2019 од 29.03.2019. године. 



            У складу са чланом 16. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл.гласник РС", број 68/2019), уз захтев за издавање 
грађевинске дозволе прилаже се извод из пројекта за грађевинску дозволу, пројекат за 
грађевинску дозволу, доказ о уплати администраривне таксе за подношење захтева и 
доношење решења и доказ о уплати накнаде за централни регистар. Уз захтев прилаже 
се и  доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног у 
грађевинско. У складу са чланом 17. Правилника, надлежни орган проверава 
испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву а ако услови нису испуњени, 
како је то предвиђено чланом 18. Правилника, надлежни орган захтев одбацује 
решењем уз навођење свих недостатака па је стога и донето решење као у диспозитиву.  
 
         

 
 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се уложити приговор 

Општинском Већу општине Лајковац, преко овог Одељења, у року од 3 дана од дана 
пријема истог. 
 

Закључак доставити: 

 Подносиоцу захтева; 

 А р х и в и                                                                  За руководиоца одељења 
                                                                                             Н А Ч Е Л Н И К 
        Живорад Бојичић дипл. прав. 

 


