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               Општинскa управa општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 
просторно планирање, решавајући по захтеву Друштва за промет ЕУРОПРОМ Ваљево-
Дивци матични број 07396635, ПИБ 100073729 за издавање Решења о грађевинској 
дозволи за изградњу пословног објекта- продавнице мешовите робе и складишног 
објекта у Пепељевцу на кат. парцели број 1250 КО Пепељевац, 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, 37/2019и 9/2020), члана  18. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („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 

 

               ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Друштву за промет ЕУРОПРОМ Ваљево-Дивци, матични 
број 07396635, ПИБ 100073729 , у својству инвеститора, за изградњу пословног објекта-
продавнице мешовите робе и складишног објекта у Пепељевцу на катастарској парцели 
број 1250 КО Пепељевац, из формалних разлога. 
 

 
                                                             О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општинској управи оштине Лајковац, Одељењу за урбанистичке послове и 
просторно планирање,  Друштво за промет ЕУРОПРОМ Ваљево-Дивци матични број 
07396635, ПИБ 100073729, преко пуномоћника Александра Петровић из Ваљева Јанка 
Веселиновић  9, ЈМБГ 1704983770011, поднело је захтев за издавање решења о 
грађевинској дозволи за изградњу једног пословног објекта-продавнице мешовите робе и 



једног складишног објекта у Пепељевцу  на катастарској парцели број 1250 КО Пепељевац  
а који је заведен под бројем ROP-LAJ-22187-CPI-4/2020 од 16.04.2020. године. 

 
Уз захтев, инвеститор је приложио следећу документацију: 
 
- Општа документација: Локацијски услови број ROP-LAJ-22187-LOCН-3/2019 од 

30.09.2019. године са условима добијеним од стране имаоца јавних 
овлашћења,  копија плана водова издатог од  стране Одељења за катастар 
водова Ваљево број 952-04-305-2558/2019 од 09.08.2019. године, геодетски 
снимак постојећег стања,  Лист непокретности бр.  770 КО Пепељевац, 

- Техничка документација: Извод из пројекта за грађевинску дозволу и Пројекат 
за грађевинску дозволу  (0 – Главна свеска, 1-Пројекат архитектуре, 2/1 
Пројекат конструкције, 3–Пројекат хидротехничких инсталација, 4-Пројекат 
електроенергетских инсталација, 6-Пројекат машинских инсталација, Елаборат 
енергетске ефикасности) са  Извештајем о техничкој контроли пројекта за 
грађевинску дозволу; 

- Решење Одељења за привреду и имовинско правне послове број 320-15/2019-
04 од 18.04.2019. године и доказ о извршеној уплати накнаде за промену 
намене пољопривредног у грађевинско земљиште, 

- Уговор о пружању услуга за прикључење на дистрибутивни систем електричне 
енергије, 

- Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем, 

- Доказ о уплати републичке административне таксе, 
- Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС. 
 

             По пријему захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 17. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени гласник РС“ број 68/2019), надлежни орган је проверио испуњеност 

формалних услова за поступање по том захтеву,односно проверава да ли је :  

            - надлежан за издавање решења за које је поднет захтев;  

               -као подносилац захтева означен инвеститор, односно један од суинвеститора или 

финансијер;    

               -захтев поднет у прописаној форми и да ли захтев садржи све прописане податке;  

                -уз захтев приложена сва документација прописана законом и подзаконским 

актима донетим на основу закона и  

                -уз захтев приложио доказ о уплати административних такси и накнаде наведене 

у члану 28.став 2. Тачка 2. Правилника. 

 

            Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису 

испуњени формални услови, односно да уз захтев није достављен: 



           -уговор о припремању земљишта закључен између инвеститора са имаоцем 

јавних овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција 

Лазаревац,            

          -уговор о измештању постојећег електроенергетског објекта, мреже ниског напона 

на армиранобетонским стубовима, 

          -уговор о успостављању права службености између власника послужног добра и 

имаоца јавних овлашћења  „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд, Огранак 

Електродистрибуција Лазаревац,   ради постављања и приступа електроенергетским 

објектима на парцелама послужног добра. 

 

         Локацијским условима и условима за изградњу предметних објеката добијеним од 

имаоца јавних овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд, Огранак 

Електродистрибуција Лазаревац, наведено је да прикључење објеката, за чију изградњу је 

поднет овај захтев за издавање грађевинске дозволе, морају бити испуњени додани 

услови, односно закључени уговори наведени у претходном ставу. Пројектом за 

грађевинску дозволу, односно Пројектом електроенергетских инсталација је наведено да 

прикључак објеката на спољну кабловску мрежу 1кв није предмет овог пројекта већ ће 

бити одређен другим пројектом.  

 

          У складу са чланом 16. Став 3. Тачка 3. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем, уз захтев се доставља и уговор закључен 

између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђењу 

недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен 

локацијским условима.  

 

         На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по 

овом 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 16-18. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, стекли услови за 

примену цитираних прописа, те је одлучено као у диспозитиву. 

 

           Ако подносилац захтева а најкасније 30. дана од дана објављивања овог решења на 
интернет страници надлежног органа поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони наведени 
недостатак, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново 
плаћа административне таксе и накнаду наведену у члану 27. Став 2. Тачка 2. Правилника. 
              
 
  



          ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор 
Општинском Већу општине Лајковац року од 3 дана од дана достављања.  
 

Решење доставити                                                                  

- Подносиоцу захтева; 
- Грађевинској инспекцији; 

 

                                                                                                                  За руководиоца одељења 

                                                                                                                       Н  А  Ч  Е  Л  Н  И  К 

                                                                                                     Живорад Бојичић дипл.правник 
 

 

 

 

 

 
 


