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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, решавајући по захтеву Општине Лајковац, Омладински трг број 1. 
Матични број07351154, ПИБ 101343119, у својству инвеститора, за издавање Решења 
о грађевинској дозволи за реконструкцију и санацију водоводне мреже на 
територији насељеног места Лајковац на кат, парцелама број 992 КО Лајковац, 7099 
КО Јабучје, 142 КО Непричава, 91 КО Ратковац и 1048 КО ЋЕЛИЈЕ , 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, 31/19 и 9/2020), члана 18. 
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 

 

          OДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општине Лајковац, Омладински трг број 1. Матични број 
07351154, ПИБ 101343119,, у својству инвеститора, , за издавање Решења о 
грађевинској дозволи за реконструкцију и санацију водоводне мреже на територији 
насељеног места Лајковац на кат, парцелама број 992 КО Лајковац, 7099 КО Јабучје, 
142 КО Непричава, 91 и 3 КО Ратковац и 1048 КО Ћелије, због формалних разлога. 

 

                                                        О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

            Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за урбанистичке послове и 
просторно планирање, Општина Лајковац, Омладински трг број 1. Матични број 
07351154, ПИБ 101343119, у својству инвеститора, преко пуномоћника Предрага 
Мирковић из Лајковца, ул. Вука Караџића број 19. ЈМБГ 2103975771416, поднела је 
захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи за реконструкцију и санацију 
водоводне мреже на територији насељеног места Лајковац на кат, парцелама број 
992 КО Лајковац, 7099 КО Јабучје, 142 КО Непричава, 91 КО Ратковац и 1048 КО 
ЋЕЛИЈЕ,  . Уз захтев, инвеститор је доставио и: 

 



              -Општа документација:  

             Локацијски услови број LOP-LAJ-18347-LOCH-6/2020 од 23.03.2020. године са 
издатим условима за изградњу предметног објекта од стране имаоца јавних 
овлашћења  и који чине саставни део ликацијских услова. Листове непокретности број , 
С187, 215,233,276, 349, 358, 379, 436, 452, 466, 590, 532, 554, 565, 643, 655, 664, 701, 
712, 749, 773, 821, 837, 866, 937, 63, 609, 1046, 1049, 1052, 1076, 1081, 1198, 1223, 1257, 
1310, 1431, 1434, 1435, 1463, 1485, 1499, 1527, 1533, 1552, 1553, 1568, 1569, 1581, 1614, 
1619, 1649, 1651, 1676, 1683, 1701, 1707, 1795, 1850, 1953, 2056, 2061, 2152, 2387, 2390, 
2404 сви КО Лајковац, 75, 499, 624 и 790 сви КО Непричава, 191 КО Ратковац, 1145, КО 
Јабучје, 35, 67, 116, 316, 449, 661, 732 сви КО Ћелије, Копије планова катастарских 
парцела и снимак катастра водова, 

             -Техничка документација:  

             - Извод из пројекта за грађевинску дозволи,  

              -Пројекат за грађевинску дозволу ( 0-Главна свеска; 3-Пројекат хидротехничких 
инсталација, 4-пројекат електроенергетских инсталација, ) који је сачињен од стране 
ХИДРОКОП привредни друштво за пројектовање и инжињеринг доо Београд, ул. Браће 
Срнић број 23а, матични број 07419023 ПИБ 102007907, главвни  пројектант је Снежана 
Којовић дипл. Инг. Грађ. Број лиценце 314 7412 04; 

               -Извештај о извршеној техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу 
која је сачињена од стране ВОДО-ИНЖИЊЕРИНГ доо Београд, Устаничка 125х, 
координатор вршиоца техничке контроле  је Животије Миловановић дипл. Инж. Грађ. 
Број лиценце 314 6450 4. 

              - Доказ о извршеној уплати  накнаде за вођење централног регистра, 

              -Пуномоћје за подношење захтева. 

             Чланом 8. 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 
чланом 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем (Службени гласник РС број 68/2019), надлежни орган искључиво врши проверу 
испуњености формалних услова за поступање по захтеву за издавање решења о 
грађевинској дозволи и не упушта се у проверу техничке документације нити испитује 
веродостојност докумената које прибавља електронским путем током спровођења 
обједињене процедуре, већ локацијске услове, грађевинску и употребну дозволи а 
пријаву радова потврђује у складу са актима и другим документима из члана 8б 
Закона. 

             Чланом 17. Правилника, предвиђено је и да надлежни орган, у овој фази 
поступка, утврђује и постојање одговарајућег права на земљишту у складу са законом а 
на основу података уписаних у катастар непокретности и на основу других доказа о 
решеним имовинско правним односима које је уз захтев доставила странка.  



              Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву 
нису испуњени формални услови и то: 

          -Инвеститор није доставио доказ о решеним имовинско правним односима за 
ка.парцеле на којима је планирана изградња надземних делова водоводне мреже 
(главни објекат, улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.) како је то било 
предвиђено и локацијским условима. 

           Чланом 135. Закона о планирању и изградњи предвиђено је да се за изградњу 
линијских инфраструктурних објеката, као доказ о одговарајућем праву сматра се 
правноснажно или коначно решење о експропријацији, закључен уговор о праву 
службености у складу са овим законом, закључен уговор о праву закупа на земљишту у 
приватној својини, као и други докази прописани чланом 69. Закона. 

         Чланом 69. Закона, прописано је да као доказ о решеним имовинско правним 
односима на земљишту, за изградњу, реконструкцију и санацију линијских 
инфраструктурних објеката, објеката комуналне инфраструктуре и електроенергетских 
објеката, као доказ о решеним имовинско правним односима на земљуишту може 
уместо прописаних доказа овим законом, може доставити и попис катастарских 
парцела са приложеним сагласностима власника, односно корисника земљишта, 
односно изјаве инвеститора да ће пре издавања употребне дозволе решити 
имовинско правне односе на непокретности. 

         - Увидом у поднети захтев за издавање грађевинске дозволе и пројектну 
документацију, утврђено је да постоји неслагање у бројевима катастарских парцела 
на којима је изграђена водоводна мрежа која је предмет реконструкције и санације 
и на којима је планирана изградња надземних делова водоводне мреже. 

           Пројектном документацијом је предвиђена реконструкција и санација 
водоводне ммреже у насељеном месту Лајковац која је изграђена на катастарским 
парцелама бррој. 922, 633,638/1, 638/18, 638/11, 638/17, 638/19, 634/2, 636/4 , 645, 
708/1, 755/4, 754, 712, 577/1,2693/1, 2346/2, 2347/3, 2344/7, 2343/9, 2339/16, 856, 799, 
804/1, 805/8, 810/4, 818/4 ,831/1, 830, 854, 559, 552/4, 2681, 2690, 489/25, 488/15, 
322/8, 322/12 , 323/3, 853/1, 312/3,848/1, 309/2, 25/1, 362/5, 356/3, 849, 370 , 285/6, 
284/1, 284/9, 847, 852, 851/1, 247/1, 2689,254/3, 114/1 , 122/1, 76, 82, 113/4, 113/5, 
111/18, 105/10, 106/1, 113/2, , 107/1, 107/3,106/15, 106/7, 1762/1, 1816, 1843/7, 1847/3, 
1844/2, 1843/4, 1843/5, 1838/1, 1837/1, 
1837/10, 1837/9 , 1836/10, 1836/11, 1836/5, 1832/10, 1831/1, 1829/2 , 1829/1, 1829/11, 
1829/6, 1829/9, 1829/8, 1829/7, 1829/5, 1829/10, 1829/4, 1829/3, 1828/1, 1821/1, 
1828/10, 
1827/1, 1827/3, 1822/3, 2679/2, 2685, 1754/1, 1574/7, 1557, 1556/1, 1556/2, 1537, 1539, 
1540/2, 859/1, 851/1, 41/14 све К.О. Лајковац, кат.парц. бр. 7009 КО Јабучје, кат.парц. 
бр. 142, 1172, 2186, 2188, 2192, 2196/4, 2182 све К.О. Непричава, кат.парц. бр. 91/3 КО 
Ратковац и кат.парц. бр. 1048, 576, 577/3, 577/2, 578/1, 599/1, 599/6, 1016/1, 1026, 
1027, 
1020, 1014, 476 све К.О. Ћелије ау захтеву су назначене само катастарске парцеле број 
 992 КО Лајковац, 7099 КО Јабучје, 142 КО Непричава, 91 КО Ратковац и 1048 КО Ћелије.      



            -Неусклађеност назива инвеститора у захтеву за издавање грађевинске 
дозволе  и пројектној докуменацији. 

            У захтеву за издавање грађевинске дозволе у својству инвеститора, је назначена 
Општина Лајковац а у пројектној документацији (4-пројекат екектротехничких 
инсталација-) Дирекција за изградњу и уређење општине Лајковац. 

          - Неусклађеност дужине водоводне мреже која је предмет реконструкције и 
санације,  назначене у захтеву за издавање грађевинске дозволе и у пројектној 
документацији. 

          У захтеву за издавање грађевинске дозволе је назначена водоводна мрежа у 
дужини од 19.583,41м а у пројектној документацији 19.853,41м. 

          На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по 
захтеву нису испуњени формални услови предвиђени Законом и Правилником, то су 
се, у смислу члана 8ђ. И 135. Закона о планирању и изградњи и члана 17. и 18. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, стекли услови за примену 
наведених услова, те јеодлучено као у диспозитиву. 

             

             Ако подносилац захтева најкасније 30. дана од дана објављивања овог решења 
на интернет страници належног органа поднесе нов усаглашен захтев и отклони све 
недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново 
плаћа административне таксе и накнаде наведене у члану 27.став 2. тачка 2. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(Службени гласник РС број 68/2019). 
 
            ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против овог Решења подносилац захтева може 
изјавити приговор у Општинском већу Општине Лајковац, преко овог одељења, у року 
од три дана од дана достављања. 
 
 
           Доставити: Подносиоцу захтева 
 
                                                                                                                  За руководиоца одељења 

                                                                                                                       Н  А  Ч  Е  Л  Н  И  К 

                                                                                                     Живорад Бојичић дипл.правник 
 

 

 


