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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 Mилке Мирковић из Степања, општина 
Лајковац ЈМБГ 2004952776412, за издавање решења о грађевинској дозволи за 
изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 839 КО Степање,  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, 31/2019 и 9/2020), 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 Mилке Мирковић из Степања, општина 

Лајковац ЈМБГ 2004952776412,за издавање решења о грађевинској дозволи за 
изградњу стамбеног објекта категорије А, класификације 111011, на кат.парцели број 
839 КО Степање, који је заведен по бројем ROP-LAJ-33842-CPI-6/2020 од  18.02.2020. 
године, због формалних недостатака. 

 
                                                               О б р а з л о ж е њ е 
 

Mилка Мирковић из Степања, општина Лајковац ЈМБГ 2004952776412 у својству 
инвеститора, преко Живојина Крсмановић из Мионице, ул. Колубарска бр. 22, ЈМБГ 
1710959770035, овлашћеног лица пуномоћника Пројектни биро Крсмановић 
Крсмановић Живојин ПР Мионица, матични број 51670051, ПИБ 101393847, поднела је 
овом одељењу захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта 
на кат.парцели број 839 КО Степање. 

 
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: 

 
- Препис листа непокретности број 542 КО Степање, Решење основног суда у 

Ваљеву, Судској јединици у Лајковцу III-14, О.бр. 402/11 од 16.12.2011. године, 
Решење Службе за катастар непокретности  Лајковац бр. 952 02-11-225-
5133/2019 од 22.10.2019. године, Копију плана парцеле, Решење Општинске 
управе општине Лајковац, Одељења за привреду и имовинско правне 



послове број 320-231/2019-04 од 17.10.2019. године, доказ о уплати накнаде 
за промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште, Геодетски 
снимак постојећег стања, Изјава Мирковић Миломира из Степања о 
сагласности пролаза преко кат. парцеле број 841 КО Степање оверене код 
јавног бележника Анђелке Павловић  Ваљево железничка број 2. под бројем 
УОП-II: 6064-2019 од 21.11.2019. године,  

 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 достављену документацију, утврђено је да постоје формални 
недостаци који спречавају    даље поступање органа по овом предмету, а који се односе 
на : 

 
  Увидом у  лист непокретности број 542 КО Степање констатовано је да је 

катастарска парцела број 839 КО Степање уписана као приватна својина Мирковић 
Милке из Степања са уделом од 1000/7292 и Мирковић Миломира из Степања са 
уделом од 6214/7214. У складу са чланом 135. Закона о Планирању и изградњи 
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, 31/2019 и 9/2020), за изградњу или извођење радова на 
грађевинском земљишту које је у власништву више лица, као доказ о одговарајућем 
праву на грађевинској парцели, за издавање грађевинске дозволе, прилаже се и 
оверена сагласност тих лица.  

 
                  Увидом у изјаву Мирковић Миломира из Степања о сагласности пролаза преко 
кат. парцеле број 841 КО Степање оверене код јавног бележника Анђелке Павловић  
Ваљево железничка број 2. под бројем УОП-II: 6064-2019 од 21.11.2019. године, 
констатовано је да је потписник изјаве сагласан да Милка Мирковић може користити 
његову катастарску парцелу број 841 КО Степање као прилаз његовој катастарској 
парцели број 839 КО Степање. У складу са чланом 51. Закона о основама 
својинскоправних односа (Сл. Лист СФРЈ 6/80, 36/90, Сл. Лист СРЈ 29/96, Сл. Гласник РС 
број 115/2005), стварна службеност заснива се правним послом, одлуком државног 
органа и одржајем. Имајући у виду наведене чињенице, подносилац захтева уз захтев 
је у обавези да достави Уговор о заснивању права стварне службености пролаза којим 
ће се дефинисати пролаз у складу са локацијским условима и који је оверен код 
надлежног јавног бележника и спроведен у Служби за катастар непокретности Лајковац. 

 
               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.став 2. 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. 

 


