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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, решавајући по захтеву Општине Лајковац, Омладински трг број 1. 
матични број 07353154, ПИБ 101343119, за издавање решења о грађевинској дозволи 
за изградњу пута у Врачевићу од пута Р 205 у дужини од 2328,83м, на основу члана 
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 20. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС", број 
68/2019), и члана 136 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 
18/2016 и 95/2018) доноси: 
 

                                                        Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
                                         О  ГРАЂЕВИНСКОЈ   ДОЗВОЛИ 
 
       ДОЗВОЉАВА СЕ инвеститору  Општине Лајковац, Омладински трг број 1. 

матични број 07353154, ПИБ 101343119,  извођење радова на изградњи објекта 
категорије Г, класификације 211201- пута у Врачевићу од пута Р 205 у дужини од 
2328,83м, ширине коловоза 4,00м,ширине банкина 2х0,50м, на : 

      -катастарској парцели број 386/1 КО Врачевић уписана у лист непокретности број 
96 КО Врачевић, у површини од 5897м2 као пољопривредно земљиште у својини 
Јовановић Росе, Костић Живка, Милосављевић Душана и Милосављевић Михаила, сви 
из Врачевића, са одговарајућим уделима,  

       - делу катастарске парцеле број 1012 КО Врачевић у површини од 72м2, која је 
уписана у Лист непокретности број 148 КО Врачевић у укупној површини од 917м2 као 
пољопривредно земљиште у својини Протић Милована из Врачевића,  

       - делу катастарске парцеле број 985/1 КО Врачевић у површини од 42м2, која је 
уписана у Лист непокретности број 243 КО Врачевић у укупној површини од 3774м2 као 
пољопривредно земљиште у својини Ђорђевић Протић Ане и Протић Страхиње из 
Тодорин Дола  са одговарајућим уделима,   

       - делу катастарске парцеле број 985/3 КО Врачевић у површини од 68м2, која је 
уписана у Лист непокретности број 243 КО Врачевић у укупној површини од 903м2 као 
пољопривредно земљиште у својини Ђорђевић Протић Ане и Протић Страхиње из 
Тодорин Дола  са одговарајућим уделима,   

       - делу катастарске парцеле број 985/4 КО Врачевић у површини од 143м2, која је 
уписана у Лист непокретности број 243 КО Врачевић у укупној површини од 1988м2 као 
пољопривредно земљиште у својини Ђорђевић Протић Ане и Протић Страхиње из 
Тодорин Дола  са одговарајућим уделима,   



          -катастрској парцели број 394 КО Врачевић која је уписана у Лист 
непокретности број 698 КО Врачевић у укупној својини од 221м2 као пољопривредно 
земљиште у својини Протић Николе, Костић Анице, Протић Миливоја, Протић 
Милована, сви из Врачевића и Миросављевић Љиљане из Београда са одговарајућим 
уделима, 

          -катастарској парцели број 480 КО Врачевић која је уписанау Лист 
непокретности број 700 КО Врачевић у површини од 1423м2 као пољопривредно 
земљиште у својини Протић Милана, Протић Браниослава, Протић Миливоја, Протић 
Милована сви из Врачевића, Протић Љубисава из Дудовице, Протић Милице из 
Крагујевца, Протић Ђалдовић Зорице из Београда Јеремић Милице из Београда, са 
одговарајућим уделима, 

           -делу кат. парцеле број 473/1 КО Врачевић у површини од 146м2 а која има 
укупну површину од 4362м2, делу кат. парцеле 473/2 КО Врачевић у површини од 21м2 
а која има укупну површину од 4907м2, делу кат. парцеле број 475/1 КО Врачевић у 
површини од 349м2 а која има укупну површину од 5964м2, делу кат. парцела број 475/3 
КО Врачевић у површини од 97м2 а која има укупну површину од 4463м2, делу кат. 
парцеле 476/1 КО Врачевић у површини од 756м2 а која има укупну површину од 
8998м2, делу кат. парцеле 477 КО Врачевић у површини од 34м2 а која има укупну 
површину од 2385м2 и делу  кат. парцеле 479/3 КО Врачевић у површини од 157м2 а 
која има укупну површину од 3573м2, све уписане у Лист непокретности број 93 КО 
Врачевић као пољопривредно земљиште у својини Миловановић Душице из Врачевића, 

           -делу кат. парцеле број 1008/1КО Врачевић у површини од 62м2 која је уписана 
у Лист непокретности број 329 КО Врачевић, укупне површине од 6220м2 у својини 
Протић Милана из Врачевића,  

           -делу кат. парцеле 441 КО Врачевић у површини од 681м2 а која има укупну 
површину од 3611м2 по врсти пољопривредно земљиште и кат. парцела број 444/1 КО 
Врачевић у површини од 260 КО Врачевић по врсти остало земљиште уписане у Лист 
непокретности број 94 КО Врачевић као својина Матић Милојка из Врачевића,  

          -делу кат. парцеле број 448 КО Врачевић у површини од 331м2 која је уписана 
у Лист непокретности број 612 КО Врачевић као пољопривредно земљиште у укупној 
површини од 3162м2 у својини Матић Живане из Врачевића,  

           -делу  кат. парцеле број 465 КО Врачевић у површини од 50м2 а која има укупну 
површину од 1102м2 и део кат. парцеле 1013/2 КО Врачевић у површини од 47м2 а која 
има укупну површину од 1035м2, обе уписане у Лист непокретности број 530 КО 
Врачевић као пољопривредно земљиште у својини Милошевић Десанке из Врачевића,  

          -катастарској  парцели број 476/2 КО Врачевић у укупној површини од 4171м2 
и делу кат. парцеле број 479/1 КО Врачевић у површини од 582м2 а која има укупну 
површину од 3823м2, обе уписане у Лист непокретности број 621 КО Врачевић као 
пољопривредно земљиште у својини Протић Малише из Крагујевца, 

         -катастарској  парцели број 395/2 КО Врачевић у укупној површини од 7771м2, 
делу  кат. парцеле број 421 КО Врачевић у површини од 53м2 која има укупну површину 
од 659м2, делу кат. парцеле број 422/1 КО Врачевић у површини од 1м2 а која има 
укупну површини од 4239м2 и делу кат. парцеле 422/2 КО Врачевић у површини од 53м2 
а која има укупну површину од 3709м2, све уписане у Лист непокретности број 95 КО 
Врачевић као пољопривредно земљиште у својини Жујовић Љубивоја из Врачевића,  

         -катастарској  парцели број 1002 КО Врачевић која је уписана у Лист 
непокретности број 705 КО Врачевић као пољопривредно земљиште, укупне површине 



2772 м2 у својини Дроздовић Милорада, Протић Ђалдовић Зорице, Протић Бранислава, 
Протић Милана, Протић Љубисава, Миловановић Душице, Протић Миливоја, Протић 
Милована, сви из Врачевића са одговарајућим уделима,  

         -делу  кат. парцеле 398/3 КО Врачевић у површини од 1м2 која је уписана у Лист 
непокретности број 847 КО Врачевић као пољопривртедно земљиште у својини 
Станковић Надежде из Лазаревца и Нешковић Верке из Ваљева са одговарајућим 
уделима, 

          -делу  кат. парцеле број 408 КО Врачевић у површини од 93м2 а која има укупну 
површину од 889м2, по врсти грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, делу 
кат. парцеле број 409 КО Врачевић у површине од 196м2 а која има укупну површину од 
1000м2, по врсто остало земљиште, део кат. парцеле број 414 КО Врачевић у површини 
од 162м2 а која има укупну површини од 1625м2, по врсти остало земљиште, делу кат. 
парцеле број 415 КО Врачевић у површини од 14м2 а која има укупну површину од 
361м2, по врсти пољопривредно земљиште и делу  кат. парцеле број 416 КО Врачевић у 
површини од 209м2 а која има укупну површину од 1003м2, по врсти остало земљиште, 
све уписано у Лист непокретности број 99 КО Врачевић у својини Жујовић Слободана из 
Врачевића,  

         -делу катастарске парцеле 470/2 КО Врачевић у површини од 83м2 а која има 
укупну површину од 9216м2 и делу  кат. парцеле број 1007 КО Врачевић у површини од 
77м2 а која има укупну површину од 6299м2, уоисане у лист непокретности број 280 КО 
Врачевић као пољопривредно земљиште у својини Миловановић Николе из Врачевића, 

         -делу  кат. парцеле број 439 КО Врачевић у површини од 245м2 која има укупну 
површину од 2361м2 по врсти остало земљиште и катастарској парцели  број 441 КО 
Врачевић  у површини од 3611м2 по врсти пољопривредно земљиште уписанеу Лист 
непокретности број 94 КО Врачевић као својина Матић Милојка из Врачевића,  

         -делу  кат. парцеле број 437 КО Врачевић у површини од 32м2 а која има укупну 
површину од 1361м2 уписане у Лист непокретности број 638 КО Врачевић као 
пољопривредно земљиште у својини Дрозговић Превислава из Врачевића, 

         -делу  кат. парцеле 393 КО Врачевић у површини од 4м2 а која је уписана у лист 
непокретности број 263 КО Врачевић као грађевинско земљиште у грађевинскопм 
подручју укупне површине 1504м2 у својини Лазић Станимирке из Врачевића, 

         --делу  кат. парцеле 435/1 КО Врачевић у површини од 22м2 а која је уписана у 
лист непокретности број 668 КО Врачевић као пољопривредно земљиште укупне 
површине 5097м2 у својини Ђорђевић Животе из Доњег Лајковца, 

        -катастарској парцели број 964 КО Врачевић која је уписана у Лист 
непокретности број 330 КО Враћевић као пољопривредно земљиште, укупне површине 
1999м2 а у својини Протић Милана и Протић Љубисава из Врачевића 

        -катастарској парцели број  397 КО Врачевић која је уписана у Лист 
непокретности број 136 КО Врачевић као пољопривредно земљиште, укупне површине 
12256м2 а у својини Николић Миодрага из Врачевића,          - 

        - делу  кат. парцеле 479/2 КО Врачевић у површини од 162м2 а која је уписана у 
лист непокретности број 41 КО Врачевић као пољопривредно земљиште укупне 
површине 7000м2 у својини Миловановић Марка из Врачевића, 

         -катастарској парцели број  438 КО Врачевић, укупне површине 1901м2 и кат. 
парцели број  2218 КО Врачевић укупне површине 11841 м2 којае су уписане у Лист 
непокретности број 152 КО Враћевић као остало земљиште, а у јавној својини општине 
Лајковац, 



         - катастарској парцели број  398/1 КО Врачевић која је уписана у Лист 
непокретности број 227 КО Врачевић као грађевинско земљиште изван грађевинског 
подручја, укупне површине 4468м2 а у својини Станковић надежде из Лазаревца, 

      - делу  кат. парцеле  број 395/1 КО Врачевић у површини од 7м2 а која је уписана 
у лист непокретности број 315 КО Врачевић као пољопривредно земљиште укупне 
површине 3379м2 у својини Жујовић Миливоја из Попучака, 

       -делу  кат. парцеле број 1013/1 КО Врачевић у површини од 97м2 а која је уписана 
у лист непокретности број 784 КО Врачевић као пољопривредно земљиште укупне 
површине 3951м2 у својини Бабовић Живомира из Врачевића, 

      -делу  кат. парцеле број 424/1 КО Врачевић у површини од 191м2 која има укупну 
површину од 5000м2 по врсти пољопривредно земљиште и делу кат. парцела број 424/2 
КО Врачевић  у површини од 102м2 по врсти пољопривредно земљиште уписанеу Лист 
непокретности број 454 КО Врачевић као својина Дрозговић Златка из Лазаревца, 

       - катастарској парцели  број 984 КО Врачевић која је уписана у Лист 
непокретности 243 КО Врачевић као грађевинско земљиште изван грађевинског 
подручја укупне површине 904м2 у својини Ђорђевић Протић Ане и Протић Страхиње из 
Тодорин Дола,  

        - делу кат. парцеле број 417 КО Врачевић у површини од 31м2 а која има укупну 
површину од 762м2, по врсти грађевинско земљиште изван грађевинског подручја и 
делу кат. парцеле број 418 КО Врачевић у површини од 261м2 а која има укупну 
површину од 3992м2 по врсти остало земљиште  а која је уписана у лист непокретности 
број 333 КО Врачевић у својини Матић Слободана из Врачевића, 

          -делу кат. парцеле  број 1006/1 КО Врачевић у површини од 47м2 а која је 
уписана у лист непокретности број 686 КО Врачевић као пољопривредно земљиште 
укупне површине 6796м2 у својини Ивановић Небојше из Врачевића, 

           -делу кат. парцеле број 423 КО Врачевић у површини од 426м2 а која је уписана 
у лист непокретности број 177 КО Врачевић као пољопривредно земљиште укупне 
површине 11254м2 у својини Матић Драгана из Врачевића, 

           - катастарској парцели број 1008/2 КО Врачевић која је уписана у Лист 
непокретности број 328 КО Врачевић као пољопривредно земљиште укупне површине 
800м2 у својини Протић Љубисава из Дудовице, 

            -делу кат. парцеле број 1001/1 КО Врачевић у површини од 190м2 а која је 
уписана у лист непокретности број 822 КО Врачевић као пољопривредно земљиште 
укупне површине 8238м2 у својини Нешић Јелене из Београда, 

           - катастарској парцели број 1011 КО Врачевић која је уписана у Лист 
непокретности број 852 КО Врачевић као пољопривредно земљиште укупне површине 
6741м2 у својини Протић Миливоја из Врачевића, 

          -катастарској парцели број 472 КО Врачевић која је уписана у Лист 
непокретности број 699 КО Врачевић као пољопривредно земљиште укупне површине 
1624м2 у својини Дрозговић Милорада и Миловановић Душице из Врачевића, 

          -катастарској парцели број 468 КО Врачевић која је уписана у Лист 
непокретности број 638 КО Врачевић као грађевинско земљиште изван грађевинског 
подручја укупне површине 2024м2 у својини Дрозговић Превислава из Врачевића, 

          -делу кат. парцеле 447/1 КО Врачевић у површини од 24м2 а која је уписана у 
лист непокретности број 787 КО Врачевић као пољопривредно земљиште укупне 
површине 2535м2 у својини Жујовић Драгана из Врачевића, 

          -делу кат. парцеле 449/1 КО Врачевић у површини од 69м2 а која је уписана у 



лист непокретности број 787 КО Врачевић као пољопривредно земљиште укупне 
површине 3416м2 у својини Жујовић Драгана из Врачевића, 

          -делу кат. парцеле 395/4 КО Врачевић у површини од 5м2 а која је уписана у 
лист непокретности број 787 КО Врачевић као пољопривредно земљиште укупне 
површине 3511м2 у својини Жујовић Драгана из Врачевића, 

        -делу кат. парцеле 447/2 КО Врачевић у површини од 13м2 а која је уписана у 
лист непокретности број 315 КО Врачевић као грађевинско земљиште изван 
грађевинског подручја, укупне површине 2200м2 у својини Жујовић Миливоја из 
Врачевићау својини Жујовић Драгана из Врачевића, 

        -делу  кат. парцеле  број 466 КО Врачевић у површини од 870м2 а која је уписана 
у лист непокретности број 638 КО Врачевић као пољопривредно земљиште укупне 
површине 18621м2 у својини Дроздовић Привислава из Врачевића 

        -делу кат. парцеле 986 КО Врачевић у површини од 424м2 а која је уписана у лист 
непокретности број 243 КО Врачевић као пољопривредно земљиште укупне површине 
18621м2 у својини Ђорђевић Протић Ане и Протић Страхиње,  

       -делу  кат. парцеле број 1006/2 КО Врачевић у површини од 40м2 која је по врсти 
пољопривредно земљиште, укупне површине 3000м3  и делу кат. паецеле број 1006/3 
КО Врачевић у површини од 61м2 која је по врсти пољопривредно земљиште, укупне 
површине 7000м2 а које су уписане у лист непокретности број 93 КО Врачевић у својини 
Миловановић Душице из Врачевића,  

      -катастарској парцели број 2220 КО Врачевић која је уписана у Лист 
непокретности број 152 КО Врачевић као остало земљиште укупне површине 8622м2 у 
јавној својини општине Лајковац. 

   
     Предрачунска вредност објекта је ( без ПДВ-а) је 31.219.751,44 динара. 
 
     Саставни део овог решења чине  Локацијски услови број ROP-LAJ-1182-LOC-1/2019 

oд 06.02.2019. године, Извод из пројекта за грађевинску дозволу и Пројекат за 
грађевинску дозволу. 

 
     Пројекат за грађевинску дозволу ( 0-Главна свеска, 2-Пројекат саобраћајнице, 8-

Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације, Елаборат геодетског обележавања) је 
сачињен од стране ГеоНет инжењеринг предузеће за пројектовање консалтинг и 
инжењеринг доо Београд, одговорно лице пројектанта је Рађан Ћојбашић дипл. инж. 
геод. Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу је сачињена од стране КРАФТ 
Инжењеринг Ваљево, Карађорђева 169А, одговорно лице вршиоца техничке контроле 
је Нинослав Симић, директор. 

 
             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-1182-CIP-3/2019 oд 18.11.2019. године, 
сачињеног од стране одељења Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове 
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 Лајковац, допринос за уређење грађевинског земљишта не 
обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини и за објекте комуналне и друге 
инфраструктуре. 



 
         Обавезује се инвеститор да 8. дана пре почетка извођења радова пријави 

почетак грађења објекта Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за 
урбанистичке послове и просторно планирање. 

 
          Обавезује се инвеститор да обезбеди стручни надзор у  току грађења објекта. 
 
         Пре издавања употребне дозволе, обавезује се инвеститор да изврши спајање 

свих катастарских парцела, у складу са Законом о планирању и изградњи. 
 

              Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року 
од 3. године од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
                Општина Лајковац, Омладински трг број 1. матични број 07353154, ПИБ 
101343119,  у својству инвеститора, поднела је овом одељењу  захтев за издавање 
грађевинске дозволе  за изградњу пута у Врачевићу од пута Р 205 у дужини од 2328,83м 
који је заведен под бројем ROP-LAJ-1182-CPI-3/2019 а који је одбачен из формалних 
разлога. Поновни захтев који је заведен под бројем  ROP-LAJ-1182-CPI-3/2019 је поднет  
12.11.2019. године 

 
    Уз захтев, инвеститор је приложио : 
    Општа документација: Локацијске услове број ROP-LAJ-1182-LOC-1/2019 oд 

06.02.2019. године, Изводи из листа непокретности број 148, 700, 329, 612, 530, 95, 85, 
152, 847, 99, 94, 263, 463, 96, 136, 41, 101, 227, 315, 784, 93, 135, 852, 699, 638 КО 
Врачевић, 

   Техничка документација: Извод из Пројекта за грађевинску дозволу, Пројекат  
за грађевинску дозволу (0 – Главна свеска 2-Пројекат саобраћајнице, 8-Пројекат 
саобраћаја и саобраћајне сигнализације, Елаборат геодетског обеклежавања) је 
сачињен од стране ГеоНет инжењеринг предузеће за пројектовање консалтинг и 
инжењеринг доо Београд, одговорно лице пројектанта је Рађан Ћојбашић дипл. инж. 
геод. Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу је сачињена од стране КРАФТ 
Инжењеринг Ваљево, Карађорђева 169А, одговорно лице вршиоца техничке контроле 
је Нинослав Симић, директор. 

 Сагласности власника катастарских парцела да се на делу катастарских  
парцела које су у њиховој својини изврши изградња предметног објекта, 

 Доказ о уплати накнаде за централну евиденцију, 

 Пуномоћjе за подношење захтева. 
 

             Увидом у Локацијске услове, констатовано је да су инвеститору Општини 
Лајковац утврђени услови за изградњу пута у Врачевићу од пута Р 205 у дужини од 
2328,83м  и услови потребни за израду пројекта за грађевинску дозволу. Како је чланом 
136. 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) предвиђено да локацијски услови 



чине саставни део решења о грађевинској дозволи, то исти чине основ за издавање 
грађевинске дозволе. 
 

       Увидом у Изводе из Листове непокретности број 148, 700, 329, 612, 530, 95, 
85, 152, 847, 99, 94, 263, 463, 96, 136, 41, 101, 227, 315, 784, 93, 135, 852, 699, 638 КО 
Врачевић, у које су  уписане катастарске парцеле број 386/1, 1012, 985/1, 985/3, 985/4, 
394, 480, 473/1, 473/2, 475/1, 475/3, 476/1, 477, 479/3, 1'008/1, 441, 444/1, 448, 465, 
1013/2, 476/2, 479/1, 395/2, 421, 422/1, 422/2, 1002,398/3, 408, 409, 414, 415, 416, 470/2, 
1007, 439, 437, 393, 435/1, 964, 479/2, 438, 398/1, 2218,395/1, 1013/1, 424/1, 424/2, 984, 
417, 418, 1006/1, 423, 1008/2, 1001/1, 1011, 472, 468, 447/1, 449/1, 395/4, 447/2, 466, 986, 
1006/2, 1006/3, 2220 све КО Врачевић, констатовано је да су кат парцеле број 438, 2218 
и 2220 у јавној својини општине Лајковац а остале у приватној својини физичких лица.                         
Као доказ о решеним имовинско правним односима, инвеститор је доставио изјаве 
власника катастарских парцела да су сагласни да се на делу њихове парцеле изведу 
радови на изградњи предметног објекта. Изјаве су дали на записник пред одељењем за 
привреду и имовинско правне послове општинске управе општине Лајковац. 

 
     У складу са чланом 135 Закона о планирања 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),за 
изградњу линијских инфраструктурних објеката као доказ о одговарајућем праву сматра 
се и правноснажно и коначно решење о експропријацији, закључен уговор о праву 
службености у складу са овим законом, закључен уговор о закупу на земљишту у 
приватној сојини као и други докази прописани чланом 69. Закона. 

           
           Увидом у приложени Извод из пројекта за грађевинску дозволу и Пројекат за 

грађевинску дозволу које је израдио ГеоНет инжењеринг предузеће за пројектовање 
консалтинг и инжењеринг доо Београд.  констатовано је да је главни пројектант и 
одговорни пројектант Пројекта саобраћајница Тијана Јакшић Царевић дипл. грађ. инж. 
број лиценце 315 0151 15, одговорни пројектант Пројекта саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације је Александра Самоловчев дипл. инж. саоб. број лиценце 370 Н860 09, 
одговорни пројектант Елабората геодетског обележавања је Василије Ђурић дипл. инж. 
геодезије, број лиценце 372 979 104.       

   
        Увидом у извештај о техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу,  који  

је извршило КРАФТ Инжењеринг Ваљево, Карађорђева 169А, Ваљево, одговорно лице 
вршиоца техничке контроле је Нинослав Симић, директор. 

 
        Вршилац техничке контроле је потврдио да је Пројекат за грађевинску дозволу 

урађен у складу са локацијским условима, да је усклађен са законом и другим 
прописима и да је израђен у свему према техничким прописима, стандардима и 
нормативима који се односе на пројектовање и изградњу те врсте и класе објеката, да 
има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује садржина 
техничке документације, да су у пројекту исправно примењени резултати свих 
претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску 
дозволу , да су у пројекту обезбеђене техничке мере за испуњење основних захтева за 
предметни објекат. 



             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-1182-CIP-3/2019 oд 18.11.2019. 
године, сачињеног од стране одељења Одељења за комунално стамбене и грађевинске 
послове 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 Лајковац, допринос за уређење грађевинског 
земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини и за објекте 
комуналне и друге инфраструктуре 

 
           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. 
 

       У складу са чланом 135 Закона о планирања 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), и 
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, израђен у складу са правилником 
којим се уређује садржина техничке документације, пројекат за грађевинску дозволу, 
доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о 
грађевинској дозволи и накнаде за централну евиденцију, доказ о одговарајућем праву 
на земљишту. 

 
        Имајући у виду наведене чињенице, надлежно одељење је констатовало да су 
испуњени сви услови за издавање грађевинске дозволе за изградњу пута у Врачевићу  
од пута Р 205 у дужини од 2328,83м у складу са чланом 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) и члана 17.  Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС", број 68/2019), па је стога 
и донета одлука 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 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; 

 Грађевинском инспектору 

 Имаоцима јавних овлашћења 

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

 


