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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 Драгомира Предојевић ЈМБГ 1806957334006 
из Београда- Раковица ул. Вукасовићева број 71Б, у својству инвеститора, за издавање 
Решења о одобрењу извођења радова за изградњу помоћног објекта- бунара на 
катастарској парцели број 8305 КО Јабучје, на основу члана 8ђ и 145. 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, 31/19 и 9/2020), члана 28. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 
(„Службени гласник РС“ број 68/2019) и члана 136. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 И 95/2018), доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

ОДОБРАВА СЕ Драгомиру Предојевић ЈМБГ 1806957334006 из Београда- 
Раковица ул. Вукасовићева број 71Б, у својству инвеститора, извођење радова на:  

 Изградњи помоћног објекта-бунара, који се буши машинском гарнитуром 
ротационом методом пречника фи-100mm са бунарском кућицом 
шахтног типа димензиа 3,4х3,4м,  категорије Г, класификације 222220,  
спратности П+0, на кат. парцели број 8305 КО Јабучје која је која је уписана 
у Лист непокретности број 2852 КО Јабучје као  њива 3. класе-
пољопривредно земљиште у површини од 5660м2 и шума 3. класе -
шумско земљиште у површини од 1121м2 тако да је укупна површина 
парцеле од 6781м2, у приватној својини Драгомира Предојевић, у складу 
са Идејним пројектом, Локацијским условима број ROP-LAJ-24595-LOC-
4/2019 од 18.12.2019. године,  који чини саставни део овог решења. 

               Идејни пројекат (0-Главна свеска, 3-пројекат хидротехничких инсталација, 4-

пројекат електроенергетских инсталација) за изградњу предметног објекта израдило је  

W9 ARCHITECTS ул. Косанчићев венац бр.2A Лазаревац, одговорно лице пројектанта је 

Tијана Срећковић д.и.п.а. а главни пројектант је Весна Бабић дипл.инж.арх. број 

лиценце 300 К700 11. 

Предрачунска вредност објекта је  500.000,00 динара (без ПДВ). 



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- 24595- ISAW-5/2020 од 12.03.2020 
године,   сачињеног од стране Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 
и који чини саставни део овог решења, утврђују се допринос за уређење грађевинског 
земљишта  у износу од  1.337,49динара, у складу са чланом 97. Закона о планирању и 
изградњи и Одлуком о утврђивању износа доприноса за уређење грађевинског 
земљишта. Обавезује се инвеститор да обрачунати износ доприноса уплати 
једнократно, пре подношења пријаве радова. 

Ово решење престаје да важи ако се у року од  пет година од дана 
правноснажности решења којим је одобрена изградња овог објекта на катастарској 
парцели број 8305 КО Јабучје не изда употребна дозвола. Инвеститор је дужан да овом 
органу поднесе пријаву радова пре почетка извођења радова. 

                                                              О б р а з л о ж е њ е 

              Драгомир Предојевић ЈМБГ 1806957334006 из Београда-Раковице Вукасовићева 

број 71Б, преко Дарка Ђорђевић ЈМБГ 1604955710610 који је  овлашћеног лица 

пуномоћника Тијана Срећковић ПР Студио за архитектонско пројектовање и 

инжењеринг W9 ARCHITECTS  Београд матични број 64249193, ПИБ 109541524, поднео 

је захтев за издавање Решења којим се одобрава извођење радова на изградњи 

помоћног објекта-бунара на катастарској  парцели број 8305 КО Јабучје, који је заведен 

под бројем  Број ROP-LAJ-24595-ISAW-5/2020 од 09.03.2020 године. 

Уз захтев инвеститор је приложио: 

- Техничка документација: Идејни пројекат (0 – Главна свеска, 3-пројекат 

хидротехничких инсталација, 4-пројекат електроенергетских инсталација) 

- Закључак Општинског већа општине Лајковац број 06-3/20-III од 24.01.2020. 

године, 

- Оверена изјава  о давању сагласности „ -права службености за кат. парцелу 

број 8289 КО Јабучје због прелаза надземних проводника МНН, СКС, Х00-0-А 

4х16мм2,“ 

- Оверена изјава  о давању сагласности „ -права службености за кат. парцелу 

број 8297 КО Јабучје због изградње  МНН мреже  СКС, Х00-0-А 4х16мм2, на 

армирано бетонским стубовима типа 9/950“. 

- Уговор о изградњи недостајућих елктроенергетских објеката закључен 

између Оператера дистрибутивног  система „ЕПС Дистрибуција“доо Београд, 

Масарикова 1-3 у својству инвеститора и Драгомира Предојевић у својству 

финансијера,  

- Водне услове број 11107/1 од 13.12.2019. године издате од стране Јавно 

водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредног центра 

„Сава-Дунав“,  

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

за вођење централног регистра, 

 Пуномоћjе за подношење захтева. 



 

Увидом у Лист непокретности број 2852 КО Јабучје, констатовано је да је кат. 
парцела 8305 КО Јабучје уписана као пољопривредно земљиште у површини од 5660м2 
и као шумско земљиште у површини од 1121м2 у приватној својини Драгомира 
Предојевић. Имајући у виду наведене чињенице, може се констатовати да је за 
издавање овог решења, у складу са чланом 145. Закона испуњен услов у погледу 
одговарајуђег права инвеститора на земљишту. 

Увидом у Лoкацијске услове број ROP-LAJ-24595-LOC-5/2019 од 18.12.2019. 
године, констатовано је: 

-да у моменту издавања истих не постоји изграђена електроенергетска 
инфраструктура на предметном локалитету. Да би се омогућило прикључење објекта на 
дистрибутивни систем електричне енергије, потребно је исту изградити на армирано 
бетонским стубовима типа 9/250, проводником СКС  Х00/0-А 4х16мм2, у дужини од 80. 
метара. У складу са чланом 27. став 3. тачка 3. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број („Службени 
гласник РС“ број 68/2019), инвеститор је доставио потписан и оверен Уговор о изградњи 
недостајућих елктроенергетских објеката закључен између Оператера дистриутивног  
система „ЕПС Дистрибуција“доо Београд, Масарикова 1-3 у својству инвеститора и 
Драгомира Предојевић у својству финансијера,  

               -да је приступ катастарској  парцели број 8305 КО Јабучје, на којој је планирана 

изградња помоћног објекта-бунара је могућ са катастарске парцеле број 8298 КО Јабучје 

која је уписана као некатегорисани пут у државној својини Републике Србије чији је 

корисник општина Лајковац и преко једне од суседних парцела уз достављање уговора 

о установљавању права службености пролаза или уговора о закупу, закључен у складу 

са посебним прописима. У циљу испуњености наведеног услова, инвеститор је доставио 

Закључак  Општинског већа општине Лајковац број 06-3/20-III од 24.01.2020. године, 

којим се истом одобрава коришћење-пролаз преко  кат. парцеле број 8307/4 КО Јабучје 

, до јавног пута, на којој општина Лајковац има право коришћења а која се користи као 

некатегорисани пут. 

              Увидом у Идејни пројекат за изградњу помоћног објекта-бунара на кат. парцели 

број 8305 КО Јабучје кога је израдио  W9 ARCHITECTS ул. Косанчићев венац бр.2A 

Лазаревац, констатовано је да је одговорно лице пројектанта Тијана Срећковић д.и.п.а,  

главни пројектант је Весна Бабић д.и.а. са лиценцом број 300 К70011. Главни пројектант 

је потписао изјаву да су делови  Идејног пројекта међусобно усаглашени и у складу са 

локацијским условима а да подаци у главној свесци одговарају садржини пројеката.   

Идејни пројекат је урађен у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објеката („Службени гласник РС“ број 72/2018) а састоји  се од 0-Главне свеске, 3-

Пројекат хидротехничких инсталација, 4-Пројекат електроенергетских инсталација. 

Одговорни пројектант пројекта хидротехничких инсталација је Весна Бабић д.и.а. са 

лиценцом број 300 К70011 а Пројекта електроенергетских инсталација, који је сачињен 

од стране PD B i LUX doo Предраг Стефановић бр.6 Лазаревац, je Миодраг Стојковић 

дипл. инж. електротехнике, број лиценце 350 0993 03. 



             Увидом у Пројекат електроенергетских инсталација, констатовано је да је 

предмет пројекта изградња електричних инсталација за напајање потапајуће пумпе 

бунара са измештеног мерног места (+IMO) као подземног NN енергетског кабловског 

вода  1кв од мерног места до помоћног објекта у дужини од 20 метара. Имајући у виду 

наведене чињенице, инвеститор није био у обавези да доставља сагласност власника 

кат. парцела 8297 и 8289 обе КО Јабучје за изградњу спољног прикључка за чију 

изградњу је закључен Уговор о изградњи недостајућих елктроенергетских објеката 

закључен између Оператера дистрибутивног  система „ЕПС Дистрибуција“доо Београд, 

Масарикова 1-3 у својству инвеститора и Драгомира Предојевић у својству финансијера,  

                   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- 24595- ISAW-5/2020 од 12.03.2020 
године,   сачињеног од стране Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 
и који чини саставни део овог решења, утврђују се допринос за уређење грађевинског 
земљишта  у износу од 1337,49 динара, у складу са чланом 97. Закона о планирању и 
изградњи и Одлуком о утврђивању износа доприноса за уређење грађевинског 
земљишта. Обавезује се инвеститор да обрачунати износ доприноса уплати 
једнократно, пре подношења пријаве 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 145. 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, 31/19 и 9/2020), 

и члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем (Службени гласник РС“ број 68/2019) одобрење за извођење радова издаје се 

инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио 

потребну техничку документацију,  доказ о уплати одговарајућих такси и накнади и 

друге доказе у складу са прописима којима се ближе уређује спровођење обједињене 

процедуре. 

      На основу горе наведеног, утврђено је да су испуњени услови из члана 145. 

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, 83/2018,31/19 и 9/2020) за издавање решења којим се 

одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта гараже са оставом на кат. 

парцели број 599 КО Рубрибреза. 



            По завршетку изградње, односно извођења радова на изградњи предметног 
објекта, може се издати употребна дозвола која поред правоснажног решења којим се 
одобрава извођење радова, служи као основ за упис у јавну евиденцију непокретности 
и правима на њима, али се упис може извршити и када није издата употребна дозвола, 
само на основу правноснажног решења којим се одобрава извођење радова. 

 

 

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 или непосредно вишем органу са доказом о извршеној уплати таксе у износу од 

480,00 динара. 

Решење доставити                                                                  

- Подносиоцу захтева; 
- Грађевинској инспекцији; 
- Јавно водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредног 

центра „Сава-Дунав“ 
- Архива 

                                                                                                                  За руководиоца одељења 

                                                                                                                       Н  А  Ч  Е  Л  Н  И  К 

                                                                                                     Живорад Бојичић дипл.правник 
 

 


