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Општинске управе општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 
просторно планирање, решавајући по захтеву Милоша Миличић из Лајковца, ул. Краља 
Петра Првог 4. ЈМБГ 0111975771616, за издавање решења о грађевинској дозволи за 
изградњу пословно стамбеног објекта у Лајковцу , на кат. парцели број 118 КО 
Лајковац, 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 / 18/2018) доноси: 
 

                                                                Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
                                                  О  ГРАЂЕВИНСКОЈ  ДОЗВОЛИ 
 
       ДОЗВОЉАВА СЕ инвеститору  Милошу Миличић из Лајковца, ул. Краља Петра 

Првог 4. ЈМБГ 0111975771616 извођење радова на изградњи: 
 

            -пословно стамбеног објекта у Лајковцу, категорије А, (51%) класификације 
111011 и категорије Б (49%) класификације 123001, спратности П+1, габарита 
11,50х5,60м , укупна БРГП надземно 131,50м2, укупно БРУТО изграђене површине 
131,50м2, укупне нето површине 101,70м2, површине приземља од 64,00м2, површина 
земљишта под објектом 64,00м2, висина слемена 6,40м, на кат.парцели број 118 КО 
Лајковац у складу са Локацијским условима и Пројектом за грађевинску дозволу. 
 
              Катастарска парцела број 118 КО Лајковац је уписана у Лист непокретности број 
44 КО Лајковац, по врсти земљишта као градско грађевинско земљиште, по начину 
коришћења грађевинско земљиште, укупне површине 990м2 а у приватној својини 
Милоша Милачић из Лајковца, ул. Краља Петра Првог 4. 
 
              Саставни део овог решења чине Локацијски услови број  ROP-LAJ-28694-LOCН-
2/2019 од  29.10.2019.године, Извод из  пројекта ,  Пројекат за грађевинску дозволу и 
обрачун износа доприноса. 
 
            Пројекат за грађевинску дозволу (0-Главна свеска, 1-Пројекат архитектуре, 2-
Пројекат конструкције, Елаборат енергетске ефикасности) је израђен од стране  Д.А. 
СТУДИО ул. Симе Ровињског бр.14. Лазаревац, одговорно лице пројектанта и главни 
пројектант је Дарко Ђорђевић дипл. инж. арх. са лиценцом број 300 4118 03. 



           Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу је израђена од стране 
W9ARCHITECTS УЛ. Косанчићев венац број 24. Лазаревац одговорно лице-заступник је 
Тијана  Срећковић  а вршиоци техничке контроле су Весна Бабић дипл. инж. арх. са 
лиценцом број 300 К700 11 и Драгиша Стевановић дипл. инж. грађ. са лиценцом број 
311 2401 03. 
 
              Елаборат енергетске ефикасности је сачињен од стране Д.А. СТУДИО ул. Симе 
Ровињског бр.14. Лазаревац,  одговорно лице пројектанта је Дарко Ђорђевић дипл. инж. 
арх а овлашћено лице је Славољуб Д. Мршовић дип. маш. инж. са лиценцом број 381 
0489 13. 
 
             Предрачунска вредност објекта је 4.900.000,00 динара. 
 
             На основу обрачуна и начина плаћања доприноса за уређење грађевинског 
земљишта и средство обезбеђења у случају плаћања доприноса за уређење 
грађевинског земљишта на рате  број ROP-LAJ-28594-CPI-3/2019 од 27.12.2019. године,                                                                          
сачињеног од стране Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове и који 
чини саставни део овог решења, за изградњу предметног објекта утврђују се доприноси 
за уређење грађевинског земљишта у износу од 57.412,84 динара а у складу са чланом 
97. 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 Одлуке о утврђивању износа 
доприноса за уређење грађевинског земљишта. 
 
              Обавезује се инвеститор да утврђени износ доприноса уплати једнократно и 
доказ о извршеној уплати достави уз пријаву радова. 
 
             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. 
 
              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. 
 
              Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе не упушта се у оцену 
техничке документације која чини саставни део ове грађевинске дозволе нити испитује 
веродостојност докумената које прибавља у тој процедури. 

 
                                                                О б р а з л о ж е њ е 

 
              Милош Миличић из Лајковца, ул. Краља Петра Првог 4. ЈМБГ 0111975771616,  у 
својству инвеститора, преко Дарка Ђорђевић из Лазаревца, ул. Симе Ровинског бр. 14. 
ЈМБГ 1604955710610 који је овлашћено лице пуномоћника Д.А. СТУДИО Лазаревац, 
матични број 61758127, ПИБ 106036359,  поднео је овом одељењу захтев за издавање 
грађевинске дозволе за изградњу стамбеног пословног  објекта на кат.парцели број118 
КО Лајковац.  
 



             Уз захтеве приложена је следећа документација: 
- Општу документацију: Извод из Листа непокретности број 44 КО Лајковац, 
- Локацијски услови број ROP-LAJ-28694-LOCН-2/2019 од  29.10.2019.године, 

Геодетски снимак постојећег стања,  

 Техничка документација: Извод из пројекта, Пројекту за грађевинску дозволу 
(0 – Главна свеска, 1 – Пројекат архитектуре; 2-Пројекат конструкције, 
Елаборат енергетске ефикасности), Извештај о техничкој контроли Пројекта 
за грађевинску дозволу, 

- Доказ о уплати накнаде за централну евиденцију и таксе за подношење 
захтева и доношење решења 

 Пуномоћjе за подношење захтева. 
 
Увидом у Препис  листа непокретности број 44 КО Лајковац констатовано је да је 

кат. парцела број 118 КО Лајковац уписана као приватна својина Милоша Миличић из 
Лајковца што представља доказ о одговарајућем праву на земљишту 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 16. став 2. тачка 1. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл.гласник РС", број 68/2019). 

 
            Увидом у Локацијске услове број ROP-LAJ-28694-LOCН-2/2019 од  
29.10.2019.године утврђено је да су инвеститору Милошу Миличић утврђени услови за 
изградњу стамбено пословног објекта на кат. парцели број 118 КО Лајковац, 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 пројекат за грађевинску дозволу ( 0-Главна свеска, 1-пројекат 
архитектуре, 2- Пројекат конструкције) констатовано је да је исти  израђен од стране 
Дарко Ђорђевић предузетник пројектовање Д.А. СТУДИО Лазаревац, Симе Ровинског 14. 
одговорно лице пројектанта , главни пројектант и одговорни пројектант Пројекта 
архитектуре Дарко Ђорђевић дипл. инж. арх. са лиценцом број 300 4118 03  а одговорни 
пројектант Пројекта конструкције Зоран Ћосић дипл. инж. грађ. са лиценцом број 310 
8745 04. 
 
           Елаборат енергетске ефикасности је сачињен од стране Дарко Ђорђевић 
предузетник пројектовање Д.А. СТУДИО Лазаревац, Симе Ровинског бр. 14. одговорно 
лице пројектанта је Дарко Ђорђевић а овлашћено лице је Славољуб Д. Мршовић дип. 
маш. инж. са лиценцом број 381 0489 13. 
 
            Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу је израђена од стране  
W9ARCHITECTS УЛ. Косанчићев венац број 24. Лазаревац одговорно лице-заступник је 
Тијана  Срећковић а вршиоци техничке контроле су Весна Бабић дипл. инж. арх. са 



лиценцом број 300 К700 11 за пројекат архитектуре и Драгића Стевановић дипл. инж. 
грађ. са лиценцом број 311 2401 03 за Пројекат конструкције.. Одговорно лице вршиоца 
техничке контроле  је потврдило да је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу 
са локацијским условима ROP-LAJ-28694-LOCН-2/2019 од  29.10.2019.године, да је 
пројекат урађен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима стандардима 
и нормативима из области изградње објекта и правилима струке, да су при изради 
пројекта поштоване све прописане и тврђене мере и препоруке за испуњење основних 
захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се 
доказује испуњеност основних захтева.       
 
                   На основу обрачуна и начина плаћања доприноса за уређење грађевинског 
земљишта и средство обезбеђења у случају плаћања доприноса за уређење 
грађевинског земљишта на рате број  ROP-LAJ-28694-CPI-3/2019 од 27.12.2019. године,                           
сачињеног од стране Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове и који 
чини саставни део овог решења, за изградњу предметног објекта утврђују се доприноси 
за уређење грађевинског земљишта у износу од 57.412,84 динара а у складу са чланом 
97. 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 Одлуке о утврђивању износа 
доприноса за уређење грађевинског земљишта. Обавезује се инвеститор да утврђени 
износ доприноса уплати једнократно и доказ о извршеној уплати достави уз пријаву 
радова. 
 

       Увидом у доказе о уплати административне таксе за подношење захтева и за 
доношење решења као и накнаде за централну евиденцију, констатовано је да је иста 
уплаћена у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени 
гласник РС“ број 43/2003, 51/2003-испр.. 61/2005, 101/2005-др. Закон, 5/2009, 54/2009, 
50/2011, 70/2011, 93/2012, 47/2013,-усклађени дин. изн. 65/2013,-др. Закон, 57/2014-
усклађен дин. из. 45/2015-усклађен дин. из., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађен дин. 
изн.,  61/2017-усклађен дин. изн. 113/2017. 3/2018-исп., 50/2018, 95/2018 и 38/2019). 

     
   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), 
грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске 
дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу, извод из пројекта за грађевинску 
дозволу у складу са прописима којима се ближе уређује садржина техничке 
документације, који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио 
доказе о уплати одговарајуће таксе и накнаде и друге доказе прописане прописом којим 
се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре. 
             
   Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе не упушта се у оцену техничке 
документације која чини саставни део ове грађевинске дозволе нити испитује 
веродостојност докумената које прибавља у тој процедури а све у складу са чланом 8ђ. 
Закона о планирању и изградњи. 
             



    Како је инвеститор испунио све услове за издавање грађевинске дозволе предвиђене 
одредбом члана 135. Закона о планирању и изградњи и члана 20. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре те је решено 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.  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, 
Одсек за утврђивање, контролу и наплату                    За руководиоца одељења 
Јавних прихода                                                                               Н  а  ч  е  л  н  и  к 
А р х и в и                                                                              Живорад Бојичић дипл. прав. 

                                                                                                     
 
 


