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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 грађевинске 
дозволе за изградњу стамбено пословног објекта на кат. парцели број 170/4 КО 
Ћелије,  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  Предрагу Жарковић из Вреоца, општина 

Лазаревац, ул. Рударска број 29, ЈМБГ 3005974710172 извођење радова на изградњи:  
      -стамбено пословног објекта, ресторан са 200 места са кухињом и једном 

стамбеном јединицом,  категорије В, класификације 121114, спратности П+1, габарита 
25х18,74+20,29х7,77м, укупне БРГП надземно 995,09м2, укупне бруто развијене 
грађевинске површине 995,09м2, укупне нето површине 873,01м2, укупне нето 
површине стамбеног дела 173,99м2, укупне нето површине пословног дела (ресторана) 
699,07м2, површина приземља (бруто) 640,68м2, површина земљишта под објектом 
640,68м2, висине слемена 8,4м,   на : 

      -катастарској парцели број 170/4 КО Ћелије која је уписана у Лист непокретности 
број 726 КО Ћелије која је по врсти земљишта пољопривредно земљиште, по начину 
коришћења и катастарска класа-грађевинска парцела, укупне површине 2490м2,  у 
приватној својини Предрага Жарковић из Зеока, ул. Рударска број 29. Предметна 
катастарска парцела је неизграђена. 

   
     Предрачунска вредност објекта  ( без ПДВ-а) је 38.400.000,00 динара. 
 
     Саставни део овог решења чине  Локацијски услови број ROP-LAJ-10472-LOCН-

2/2019 oд 21.08.2019. године, Извод из пројекта за грађевинску дозволу и Пројекат за 
грађевинску дозволу. 

 
     Пројекат за грађевинску дозволу ( 0-Главна свеска, 1. Пројекат архитектуре, 2/1-



Пројекат конструкције, 3-Пројекат хидротехничке инсталације, 4-пројекат 
електроенергетских инсталација, 5-пројекат сигналних инсталација, 6-Пројекат 
машинских инсталација, Елаборат заштите од пожара, Елаборат енергетске 
ефикасности) је сачињен од стране  „ЛАКОН“- ПР, Пројектовање грађевинских и других 
објеката Лајковац, ул. Краља Петра првог 4/37, одговорно лице пројектанта и главни 
пројектант је Владан Чоловић дипл. инж. грађ. са лиценцом број 310 Н641 09. 

 
        Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу је сачињена од стране 

Студио Кључ Лазаревац, одговорно лице вршиоца техничке контроле је Драгиша 
Стевановић дипл. инж. грађевине. 

 
        Елаборат заштите од пожара је израђен од стране ПБ „Мертек МЛ“ Ваљево, ул. 

Душанова 103, овлашћено лице израђивача је Мирјана Узуновић дипл. инж. арх. а 
овлашћено лице за израду Елабората је Љубинка Узуновић дипл. инж. ел.  Са лиценцом 
број IKS 350 E001 06, broj licence MUP-a 152-254/12. 

 
        Елаборат енергетске ефикасности објекта је сачињен од стране „ЛАКОН“ ПР, 

пројектовање грађевинских  других објеката, Лајковац ул. Краља Петра Првог 4/37, 
одговорно лице пројектанта је Владан Чоловић дипл. инж. грађ. а главни пројектант је 
Мирко Петровић са лиценцом број 381 0892 13. 

           
              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-10472-CPI-5/2019 од 20.12.2019. 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 305.125,34 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. 
 

        Обавезује се инвеститор да обезбеди стручни надзор у  току грађења објекта. 
 

               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 
 
                Предраг Жарковић из Вреоца, општина Лазаревац, ул. Рударска број 29, ЈМБГ 
3005974710172, преко свог пуномоћника Даринке Крстивојевић из Ваљева, ул. 
Милована Глишић број 69. ЈМБГ 1410960778410, поднео је овом одељењу  захтев за 
издавање грађевинске дозволе  за  изградњу стамбено пословног објекта- ресторан са 
200 места са кухињом и једном стамбеном јединицом,  категорије В, класификације 
121114, спратности П+1, габарита 25х18,74+20,29х7,77м, укупне БРГП надземно 
995,09м2, укупне бруто развијене грађевинске површине 995,09м2, укупне нето 
површине 873,01м2, укупне нето површине стамбеног дела 173,99м2, укупне нето 
површине пословног дела (ресторана) 699,07м2, површина приземља  (бруто) 640,68м2, 
површина земљишта под објектом 640,68м2, висине слемена 8,4м,  на катастарској 
парцели број  170/4 КО  Ћелије а који је одбачен Решењем број ROP-LAJ-10472-CPI-
3/2019 од 06.11.2019.године због недостатака, из формалних разлога. По уложеном 
приговору инвеститора, Општинско веће општине Лајковац је својим Закључком број 06-
132/2019-III od 19.11.2019. године, усвојио примедбе, оспорено решење поништио и 
предмет вратио првостепеном органу на поновни поступак. 
 
                Уз поновни захтев који је заведен под бројем  ROP-LAJ-10472-CPI-5/2019 од 
15.12.2019  године инвеститор је приложио : 
 

    Општа документација: Локацијске услове број ROP-LAJ-10472-LOCН-2/2019 oд 
21.08.2019. године чији састав део чине услови имаоца јавних овлашћења, 

          Техничка документација:  
          -Извод из Пројекта за грађевинску дозволу  
          -Пројекат за грађевинску дозволу ( 0-Главна свеска, 1. Пројекат архитектуре, 

2/1-Пројекат конструкције, 3-Пројекат хидротехничке инсталације, 4-пројекат 
електроенергетских инсталација, 5-пројекат сигналних инсталација, 6-Пројекат 
машинских инсталација, Елаборат заштите од пожара, Елаборат енергетске ефикасности 
) који је сачињен од стране„ЛАКОН“- ПР, Пројектовање грађевинских и других објеката 
Лајковац, ул. Краља Петра првог 4/37, одговорно лице пројектанта и главни пројектант 
је Владан Чоловић дипл. инж. грађ. са лиценцом број 310 Н641 09. 

        - Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу која је сачињена од стране 
Студио Кључ Лазаревац, одговорно лице вршиоца техничке контроле је Драгиша 
Стевановић дипл. инж. грађевине. 

        - Елаборат заштите од пожара који је израђен од стране ПБ „Мертек МЛ“ 
Ваљево, ул. Душанова 103, овлашћено лице израђивача је Мирјана Узуновић дипл. инж. 
арх. а овлашћено лице за израду Елабората је Љубинка Узуновић дипл. инж. ел.  Са 
лиценцом број IKS 350 E001 06, broj licence MUP-a 152-254/12. 

         -Елаборат енергетске ефикасности објекта који је сачињен од стране „ЛАКОН“ 
ПР, пројектовање грађевинских и других објеката, Лајковац ул. Краља Петра Првог 4/37, 
одговорно лице пројектанта је Владан Чоловић дипл. инж. грађ. а главни пројектант је 
Мирко Петровић са лиценцом број 381 0892 13. 

       Остала документација: 
       -Уговоре о заснивању стварне службености пролаза закљученог између 

инвеститора и Жарковић Владимира из Лазаревца који је оверен од стране јавног 
бележника Весне Благојевић Уб под бројем ОПУ: 1211-2019 од 26.11.2019. године, и 



ОПУ: 1389-2019 од 30.12.2019. године. 
        -Уговор о заснивању стварне службености пролаза закљученог између 

инвеститора и Мирослава Гавриловић из ћелија који је оверен од стране јавног 
бележника Весне Благојевић Уб под бројем ОПУ: 1212-2019 од 26.11.2019. године 

         -Изјава -сагласност Слободана Марковић из Ћелија која је оверена од стране 
јавног бележника Надежде Тодоровић, Лазаревац под бројем УОП -I1426-2019 oд 
29.03.2019. године,  

        - Решење Одељења за привреду и имовинскоправне послове Општинске управе 
општине Лајковац број 320'-351/2015-04 од 26.11.2015. године и доказ о извршеној 
уплати накнаде за промену намене земљишта,  

       -Уговор о изградњи недостајућих електроенергртских објеката који је закљушен 
између Оператера дистрибутивног система „ЕПСДистрибуција“доо Београд , огранка 
Електродистрибуције Лазаревац, у својству инвеститора и Предрага Жарковић из 
Вреоца, у својству финансијера, 

        -Доказ о уплати републичке административне таксе за поднети захтев и донето 
решење и  накнаде за централну евиденцију, 

 Пуномоћjе за подношење захтева. 
 

             Увидом у Локацијске услове, констатовано је да су инвеститору  Предрагу 
Жарковић утврђени услови за изградњу стамбено пословног објекта на катастарској 
парцели број 170/4 КО Ћелије   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 Извод из Листа непокретности број726 КО Ћелије, констатовано је да 
је кат. парцела број 170/4 КО Ћелије уписана по врсти земљишта као пољопривредно 
земљиште, по начину коришћења као грађевинска парцела, укупне површине 2490м2, 
а у приватној својини Предрага Жарковић из Вреоца што указује на то да  су испуњени 
услови о праву својине на земљишту 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. 

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

грађевинску дозволу које је израдио  „ЛАКОН“- ПР, Пројектовање грађевинских и других 
објеката Лајковац, ул. Краља Петра првог 4/37   констатовано је да је главни пројектант 
Владан Чоловић дипл. инж. грађ. са лиценцом број 310 Н641 09 а одговорни 
пројектанти: 

          -за пројекат архитектуре Марија Пауновић дипл. инж. грађ. са лиценцом број 
300 8830 04,  

          -за пројекат конструкције Владан Чоловић дипл. инж. грађ. са лиценцом број 
310 Н641 09, 

          -за пројекат хидротехничких инсталација Владимир Јовановић дипл. инж. грађ. 
са лиценцом број 314 9864 04, 



          -за пројекат електроенергетских инсталација Душица Сандић дипл. инж. елекр. 
Са лиценцом број 350 3928 03, 

          -за пројекат сигналних инсталација Драгана Милетић дипл. инж. електр. Са 
лиценцом број 353 0909 03,  

          -за пројекат машинских инсталација Данијела Добричић дипл. маш. инж. са 
лиценцом број. 

           -Увидом у  Елаборат заштите од пожара утврђено је да  је израђен од стране 
ПБ „Мертек МЛ“ Ваљево, ул. Душанова 103, овлашћено лице израђивача је Мирјана 
Узуновић дипл. инж. арх. а овлашћено лице за израду Елабората је Љубинка Узуновић 
дипл. инж. ел.  Са лиценцом број IKS 350 E001 06, broj licence MUP-a 152-254/12. 

            -Увидом у Елаборат енергетске ефикасности објекта утврђено је да је сачињен 
од стране „ЛАКОН“ ПР, пројектовање грађевинских  других објеката, Лајковац ул. Краља 
Петра Првог 4/37, одговорно лице пројектанта је Владан Чоловић дипл. инж. грађ. а 
главни пројектант је Мирко Петровић са лиценцом број 381 0892 13. 

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

је извршио Студио Кључ Лазаревац, одговорно лице-заступник вршиоца техничке 
контроле је Драгиша Стевановић дипл. инж. грађевине. Вршиоци техничке контроле су: 

       -за пројекат архитектуре  и конструкције Драгиша Стевановић дипл. инж. грађ. са 
лиценцом број 311 2401 03, 

       -за пројекат хидротехничких инсталација Милан Милићевић дипл. инж. грађ. са 
лиценцом број 314 Е098 06, 

        -пројекат електроенергетских инсталација Радован Сандић дипл. инж. електр. 
Са лиценцом број 350 1268 03, 

        -за пројекат сигналних инсталација Мирјана С. Коцић дипл. инж. елек. Са 
лиценцом број 353 1299 09, 

        -за пројекат машинских инсталација Милан Д. Крајишник дипл. маш. инж. са 
лиценцом број 350 1268 03. 

 
        Заступник вршиоца техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволе 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. 

 
          Другостепени орган је својим Закључком број 06-132/19-III0д 19.11.2019. 

године уважио приговор инвеститора на Решење број ROP-LAJ-10472-CIP-3/2019 oд 
06.11.2019. године  у погледу предвиђених услова саобраћајног приступа кат. парцеле 
број 170/4 КО Ћелије како је то било предвиђено Локацијском условима број ROP-LAJ-
10472-LOCН-2/2019 oд 21.08.2019. године и то са државног пута IБ реда бр.22 Београд-
Љиг-Горњи Милановац -Прељине-Краљево Рашка-Нови Пазар -Рибариће а по 
претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно 
техничке услове. У складу с одговором ЈП „Путеви Србије“ на захтев за издавање 



саобраћајно техничких услова за пројектовање и прикључење , на основу члана 53а и 
133. Закона о планирању и изградњи, 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 је у Листу непокретности број 316 КО Ћелије 
уписана као некатегорисани пут уз услов да се обезбеди службеност пролаза преко кат. 
парцела 170/5, 170/6 и 170/3 све КО Ћелије а које су у приватној својини. Такође, 
локацијским условима је предвиђено и да се приступ са наведеног некатегорисаног пута 
може остварити уз заснивање права службености пролаза кроз кат. парцелу број 170/2 
КО Ћелије која је такође у приватној својини. Инвеститор је навео да су Пројектима 
парцелације, који су потврђени актом 350-44/2016-03 од 20.04.2016 и 350-18/2019-03 
од12.03.2019.године формирана кат. парцела број 170/5 КО Ћелије како би се ње и кат. 
парцеле 170/6. КО Ћелије остварио приступ кат. парцеле 170/4 јавној саобраћајници. 

 
        Надлежно одељење је извршило увид у пројекат парцелације кат. парцеле 170/1 

КО Ћелије, који је потврђен актом број 350-44/2016-03 од 20.04.2016 године и 
констатовао следеће: 

         -Наручилац пројекта је Жарковић Владимир из Вреоца а пројекат је израдио 
„Лакон“ ПР, пројектовање грађевинских и других објеката Лајковац ул. Краља Петра 
Првог 4/37. Кат. парцела 170/1 КО Ћелије је у приватној својини наручиоца. Пројектом 
парцелације је предвиђено да се од постојеће парцеле формирају три у површини и то 
: ГП. број 1.- 1703,36м2, (постојећа 170/4) ГП. Број 2-3124,45м2 (постојећа 170/1) и  ГП. 
Број 3-102,45м2 (постојећа 170/5 ) која је планирана као приступни пут постојећој кат. 
парцели број 170/4 у ширини од 3,5м а дужини од 28,7м. 

            Увидом у пројекат препарцелације кат. парцела 170/1 и 170/4 КО Ћелије, који 
је потврђен актом 350-18/2019-03 од12.03.2019.године, надлежно одељење је 
констатовало следеће: 

            -Наручиоци израде пројекта препарцелације су Жарковић Владимир и 
Предраг из Вреоца а пројекат је израдио „Лакон“ ПР, пројектовање грађевинских и 
других објеката Лајковац ул. Краља Петра Првог 4/37. Кат. парцела број 170/1 је у 
приватној својини Жарковић Владимира а кат. парцела 170/4 је у приватној својини 
Жарковић Предрага. Приступ парцелама 170/1 и 170/4  се остварује са прилазног пута 
на кат. парцелу 170/3 (постојећа 170/6) а који директно излази на државни пут I-Б реда 
22. Основни циљ израде пројекта препарцелације је и да се од постојећих парцела 
формирају две грађевинске парцеле приближно исте величине и правоугаоног облика. 
У првој фази постојећа парцела 170/1 се дели на две мање парцеле од којих на већи 
источни и мањи западни део. Већи источни део парцеле 170/1 се означава као ГП. Број 
1. а мањи западни део који се означава као ГП: број 2. која се припаја кат. парцели 170/4. 
тако да новоформирана парцела настаје од дела кат. парцеле 170/1 и целе кат. парцеле 
170/4. Новоформиране грађевинске парцеле имају површини од 2338м2 и 2489м2. 

            Да би остварио прилаз кат. парцеле 170/4 на државни пут, инвеститор је 
приложио Уговор о заснивању стварне службености пролаза преко кат. парцеле 170/5 
КО Ћелије закљученог између инвеститора и Жарковић Владимира из Лазаревца који је 
оверен од стране јавног бележника Весне Благојевић Уб под бројем ОПУ: 1211-2019 од 
26.11.2019. године, и Уговор о заснивању стварне службености пролаза преко кат. 
парцеле 170/6 КО Ћелије, закљученог између инвеститора и Мирослава Гавриловић из 
Ћелија који је оверен од стране јавног бележника Весне Благојевић Уб под бројем ОПУ: 



1212-2019 од 26.11.2019. године. 
          Надлежни орган је по службеној дужности прибавио Преписе листова 

непокретности број 693  и 434 све КО Ћелије и констатовао: 
          -да је у Листу непокретности  број 693 КО Ћелије у Г листу за кат. парцела 170/5 

КО Ћелије уписано право службености пролаза пешице, путничким и другим возилима 
ради уласка у кп. Бр. 170/4 а на основу Уговора о заснивању службености пролаза ОУП: 
1211-2019 од 26.11.2019. године, јавног бележника Весне Благојевић са седиштем у Убу, 

         -да је у Листу непокретности 434 КО Ћелије у Г листу за кат. парцела 170/6 КО 
Ћелије уписано право службености пролаза пешице, путничким и другим возилима 
ради уласка у кп. Бр. 170/4 а на основу Уговора о заснивању службености пролаза ОУП: 
1212-2019 од 26.11.2019. године, јавног бележника Весне Благојевић са седиштем у Убу. 
У наведеном листу непокретности је за предметну катастарску парцелу уписано да се 
иста користи као приватни пут. 

 
          У складу са Изменама и допунама Просторног плана општине Лајковац -

усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи (Службени гласник 
општине Лајковац број 15/2018) у делу „Правила уређења и грађења површина и 
објеката осталих намена у грађевинском подручју, -Услови и начин обезбеђења 
приступа парцела и простора за паркирање возила“ (страна 179), предвиђено је да ако 
се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са 
јавном саобраћајницом остварује индиректним путем преко приступних путева , 
површина које нису јавне. Ширина приступног пута зависи од намене коју опслужује и 
од броја корисника који га користи, односно за објекат мешовите намене, ширина 
приступног пута је 4.5м а обслуживаће једног корисника. 

 
            У циљу испуњености наведеног услова, инвеститор је доставио и Уговор о 

заснивању стварне службености пролаза који је закључен између инвеститора у својству 
власника повласног добра и  Владимира Жарковић из Лазаревца у својству власника 
повласног добра а који је оверен код јавног бележника Весне Благојевић за општину Уб 
под бројем ОУП: 1389-2019 од 30.12.2019. године. Циљ овог уговора је заснивање права 
стварне службености пролаза на послужном добру у корист повласног добра, односно 
да власник повласног добра користи послужно добро као приступ својој непокретности 
на којој има право својине и то у ширини од 1. метра дуж парцеле 170/5 КО Чечије тј. 
Паралелно са путним појасом у ширини од једног метра од границе између парцела 
170/1 и 170/5 КО Ћелије. 

 
                       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-10472-CPI-5/2019 од 20.12.2019. 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 305.125,34 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 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. 

        
                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. 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. 

 


