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Л а ј к о в а ц 

 

 

                  Општинска  управа  општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање,  решавајући по захтеву  Друштва са ограниченом одговорношћу 

СИМ-ЦЕНТАР, Лајковац Светог Саве  бр. 30. Матични број 21530450  ПИБ 

111732929, у својству инвеститора, за издавање Решења о грађевинској дозволи за 

изградњу пословно- стамбене зграде у Лајковцу на катастарској парцели број 440/1 

КО Лајковац, 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 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   Друштва са ограниченом одговорношћу СИМ-

ЦЕНТАР, Лајковац Светог Саве  бр. 30. Матични број 21530450  ПИБ 111732929, у 

својству инвеститора, за издавање Решења о грађевинској дозволи за изградњу 

пословно-стамбене зграде у Лајковцу на катастарској парцели број 440/1 КО 

Лајковац, због формалних недостатака. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                   Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за урбанистичке послове и 

просторно планирање,  Друштво  са ограниченом одговорношћу СИМ-ЦЕНТАР, 

Лајковац Светог Саве  бр. 30. Матични број 21530450  ПИБ 111732929 у својству 

инвеститора, преко Дарка Ђорђевић из Лазаревца, Симе Ровинског 14. ЈМБГ 

1604955710610, овлашћеног лица пуномоћника Дарко Ђорђевић предузетник, 

пројектовање  Д.А. Студио  Лазаревац Симе Ровинског 14. Матични број 61758127, ПИБ 

106036359,  поднео је захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи за изградњу 



пословно стамбене зграде у Лајковцу на катастарској парцели број 440/1 КО Лајковац који 

је заведен под бројем    ROP-LAJ-8779-CPI-2/2020 од  08.05.2020 године. 

 

               На основу Уговора  о преносу права својине на земљишту и уређивању 

међусобних односа у вези са изградњом пословно стамбене зграде  закљученог између 

СИМ ЦЕНТАР Лајковац и АБИ Инвест доо Лазаревац  овереног код јавног бележника  

Весне Благојевић Уб под бројем ОПУ : 320-2020 од  17.03.2020 године, инвеститори 

изградње планираног објекта су потписници овог уговора. 

 

              Уз захтев, инвеститор је приложио: 

               ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

- Локацијски услови број ROP-LAJ-8779-LOC-1/2020 oд 07.05.2020. године са 

условима добијеним од имаоца јавних овлашћења, 

- Лист непокретности број 2424 КО Лајковац са Копијом  плана парцеле,  

Уверењем Одељења за катастар водова Ваљево број 952-04-305-1468/2020 од 

14.04.2020. године 

- Уговор о преносу права својине на земљишту и уређивању међусобних односа 

у вези са изградњом пословно стамбене зграде  закљученог између СИМ 

ЦЕНТАР Лајковац и АБИ Инвест доо Лазаревац  овереног код јавног 

бележника  Весне Благојевић Уб под бројем ОПУ : 320-2020 од  17.03.2020 

године, 

               ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА    

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу и Пројекат за грађевинску дозволу (0-

Главна свеска, 1-Пројекат архитектуре, 2-Пројекат конструкције, 3-Пројекат 

хидротехничких инсталација, 4-Пројекат пројекат електроенергетских 

инсталација, 5-Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, 6/1-

Пројекат машинских инсталација, 6/4-Пројекат лифта, Елаборат геотехничких 

услова израде пројекта за грађевинску дозволу стамбено пословног објекта , 

Елаборат енергетске ефикасности, Елаборат заштите од пожата), израђеног од 

стране Дрко Ђорђевић Предузетник Д.А. Студио Лазаревац Симе Ровинског 14, 

главни пројектант је Дарко Ђорђевић дипл. инж. арх. лиценца број 300 4118 03. 

- Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу израђена од стране W9 

ARCHITECTS  ул. Косанчићев  венац 2А Лазаревац, одговорно лице и 

заступник вршиоца техничке контроле је Тијана Срећковић д.и.п.а. 

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

вођење централног регистра, 

- Пуномоћjе за подношење захтева. 

 



                 У складу са чланом 17. Став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем  („Службени гласник РС“ број 68/2019) по пријему захтева 

за издавање решења  о грађевинској дозволи, надлежни орган проверава 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 садржи прописане податке, 

                - уз захтев приложена сва документација прописана законом и подзаконским 

актима донетим по основу закона и  

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

у члану 16.став 2. Тачка 3. Правилника. 

             

              Увидом у достављени захтев и прослеђене прилоге, надлежни орган је утврдио да 

нису испуњени сви услови за поступање по овом захтеву и то: 

 

             -У захтеву за издавање грађевинске дозволе као локација  на којој ће се градити 

будући објекат је наведена кат. парцела број 440/1 КО Лајковац а у Елаборат геотехничких 

услова израде пројекта за грађевинску дозволу стамбено пословног објекта као будућа 

локација су наведене кат. парцеле 439/1 и 439/2 КО Лајковац  и у Елаборату енергетске 

ефикасности кат. парцеле 439/1, 439/2, и 440 све КО Лајковац. Локацијски услови су 

издати за изградњу предметног објекта на кат. парцели број 440/1 КО Лајковац. Имајући 

у виду наведене чињенице, потребно је локацију за изградњу будућег објекта 

назначену у наведеним елаборатима усагласити са локацијом наведеном у захтеву за 

издавање грађевинске дозволе. 

 

            -Приступ новоформираној катастарској парцели 440/1 КО Лајковац је према 

Локацијским условима могућ  са новопланиране саобраћајнице са  северозападне стране 

предметне парцеле, која није изведена. На основу Урбанистичког пројекта и локацијским 

условима, саобраћајни прикључак за улазак возила за паркирање одвијаће се преко 

новопланиране интерне саобраћајнице на северу парцеле. Ова интерна саобраћајница има 

ширину 5.50m, задате радијусе кривина 6.00m и служи искључиво за паркирање возила 

станара и корисника пословног простора. Саобраћајница није намењена за кретање 

пожарних возила, јер се објекат, сходно Закону о заштити од пожара, штити спољном 

хидрантском мрежом, а приступ ватрогасном возилу је из улице Војводе Мишића. 

 

                У складу са чланом 135. став 11. Закона о планирању и изградњи и члана 16. 

Став 2. тачка. 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем, ако је захтевом за издавање грађевинске дозволе и локацијским условима 

предвиђено прикључење објекта на комуналну или другу инфраструктуру, која у тренутку 

издавања локацијских услова није изведена, што је утврђено локацијским условима, уз 

захтев за издавање грађевинске дозволе се подноси уговор између инвеститора и 

одговарајућег имаоца јавних овлашћења којим се утврђују обавезе уговорних страна да, 

најкасније до истека рока за завршетак радова на објекту за који се тражи грађевинска 

дозвола, изграде инфраструктуру потребну за прикључење тог објекта на комуналну или 

другу инфраструктуру, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре. 



На основу наведних чињеница,  уз захтев за издавање грађевинске дозволе, потребно 

је доставити и наведени уговор. 

           

            -Локацијским условима, на основу услова добијеним од имаоца јавних овлашћења 

предвиђени су додатни услови за прикључење будућег објекта на електроенергетску 

мрежу и то: 

           -Закључивање уговора о припремању земљишта између инвеститора  са имаоцем 

јавног овлашћења "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.Београд, Огранак Електродистрибуција 

Лазаревац, ради измештања мреже ниског напона 1 kV са припадајућим прикључцима (на 

кат. парц. бр. 441, 440/1, 437/1 и 437/2 све КО Лајковац). Инвеститор за потребе 

измештања ЕЕО мора обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридор,уз 

претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак  Електродистрибуција 

Лазаревац. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и 

трошкове градње, у складу са чланом 217. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 

145/14), сноси инвеститор објекта због чију  изградњу  се врши измештање. 

             - Закључивање уговора о успостављању права службености између власника 

послужног добра и имаоца јавног овлашћења "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција Лазаревац ради постављања и приступа електроенергетским 

објектима на парцели власника послужног добра.  

              - У складу са чланом 135. став 11. Закона о планирању и изградњи и члана 16. 

Став 2. тачка. 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, достављају се и 

уговори  између инвеститора и  имаоца јавних овлашћења о обезбеђењу недостајуће 

инфраструктуре назначени у претходна два става  образложења овог решења. 

 

             Увидом у лист непокретности број 2424 КО Лајковац од 14.04.2020. године, 

предметна катастарска парцела број 440/1 КО Лајковац је уписана као  градско 

грађевинско земљиште,начин коришћења и катастарска класа – земљиште под зградом-

објектом површине 0.00.42ха, земљиште уз зграду – објекат површине 0.01.40 ха и њива 3. 

класе – површине 0.13.72ха, укупне површине 0.15.54ха, у приватној својини „СИМ 

ЦЕНТАР“, д.о.о из Лајковца, ул.Светог Саве бр. 30 и предузећа „АБИ ИНВЕСТ“, д.о.о., 

Велики Црљени, ул. Тамнавска б.б.,са обимом удела од по 1/2.На предметној кат. парцели 

уписан је објекат у листу непокретности број 2424 КО Лајковац под бројем 1. – Породична 

стамбена зграда, изграђен без одобрења за градњу, површине 42m2  у приватној својини 

Јоксић Мирослава из Лазаревца, са обимом удела 1/1. 

 

              Локацијским условима је предвиђено  да је потребно уклонити наведени објекат и 

промену спровести у Служби катастра непокретности Лајковац,  до подношења захтева за 

издавање  Решење о грађевинској дозволи.  

 

            Пројектом за грађевинску дозволу је предвиђено уклањање предметног 

објекта, што је супротно локацијским условима па је стога потребно ускладити 

пројектну документацију, у том делу, са локацијским условима . 

 



              На основу овако утврђеног чињеничног стања, стекли су се услови за примену 

члана 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  

(„Службени гласник РС“ број 68/2019) па је стога и 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 и   

 Грађевинској инспекцији 

                                                                                                         За руководиоца одељења 

                                                                                                             Н  А  Ч  Е  Л  Н  И  К 

                                                                                                     Живорад Бојичић дипл.правник 

 


