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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 Миодрага Јеремић из Зеока-општина 
Лазаревац, ул. Кнеза Станоја 22, ЈМБГ 0103984710406 за издавање решења о 
грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 5428/2 КО 
Јабучје,  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", број 68/2019), доноси: 
 

                                                                Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  инвеститора Миодрага Јеремић из Зеока-општина 
Лазаревац, ул. Кнеза Станоја 22, ЈМБГ 0103984710406 за издавање решења о 
грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта категорије А, класификације 
111011, на кат.парцели број 5428/2 КО Јабучје , који је заведен по бројем ROP-LAJ-36461-
-CPI-1/2019 од  27.11.2019. године, због формалних недостатака. 

 
                                                               О б р а з л о ж е њ е 
 

Миодраг Јеремић из Зеока-општина Лазаревац, ул. Кнеза Станоја 22, ЈМБГ 
0103984710406 у својству инвеститора, преко свог пуномоћника Владе Обрадовић из 
Београда, Бранка Радићевића број 12, ЈМБГ 0501967710007,   поднео је овом одељењу 
захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат.парцели 
број 5428/2 КО Јабучје. 

 
По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 

17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  
(„Сл.гласник РС", број 68/2019), утврдио да је подносилац захтева доставио следећу 
документацију: 

 
- Решење Општинске управе општине Лајковац, Одељења за привреду и 

имовинско правне послове број 320-150/2019-04 од 17.07.2019. године,  
Геодетски снимак постојећег стања, 

 Техничка документација: Извод из пројекта, Пројекту за грађевинску дозволу 
(0 – Главна свеска, 1 – Пројекат архитектуре; 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 сам захтев утврђује се да постоје формални недостаци који 
спречавају    даље поступање органа по овом предмету, а који се односе на : 

 
  Увидом у захтев за издавање грађевинске дозволе констатовано је да исти није 

усаглашен са техничком документацијом односно да у делу захтева „Подаци у 
објектима и врстама радова“, „Класификациони бројеви са подацима за објекат или 
делови објекта“ стоји да се захтев подноси за изградњу објекта спратности П+Пк а 
техничка документација се односи на објекат спратности П+0 

 
 Увидом у Решење Општинске управе општине Лајковац, Одељења за привреду 

и имовинско правне послове број 320-150/2019-04 од 17.07.2019. године,  утврђено је 
да је истим одређен износ за уплату накнаде за промену намене пољопривредног у 
непољопривредне сврхе у износу од 16.375,00 динара. Подносилац захтева уз решење 
није доставио доказ да је извршио уплату накнаде што је био један од посебних услова 
предвиђених Локацијским условима број ROP-LAJ-18894-LOC-1/2019 oд 18.07.2019. 
године. 

 
               Поступајући по одредбама из члана 18. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем, уз навођење свих недостатака, ово 
одељење је донело Решење као у диспозитиву. 

 
            Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев са отклоњеним недостацима 
у року од 30 дана од дана објављивања решења на интернет страници надлежног 
органа, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен нити 
поновог плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде наведене у 
члану 16.став2.тачка 3. правилника.  
 

 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се уложити приговор 
Општинском Већу, преко овог Одељења, у року од 3 дана од дана достављања. 
 

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. 

 


