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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе општине Лајковац, 
решавајући по захтеву  Драгана Стефановић из Степања, општина Лајковац ЈМБГ 0504975771413, у 
својству инвеститора, за издавање Решења о грађевинској дозволи за доградњу-надзиђивање 
постојећег стамбеног објекта у Рубрибрези ул. Лесе Марковић број 12. на кат. парцели број 1261/12 КО 
Рубрибреза , 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  Драгана Стефановић из Степања, општина Лајковац ЈМБГ 0504975771413, у 
својству инвеститора,  за издавање Решења о грађевинској дозволи за доградњу-надзиђивање 
стамбеног објекта у Рубрибрези ул. Лесе Марковић број 12. на кат. парцели број 1261/12 КО 
Рубрибреза, 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, 
Драган Стефановић из Степања, општина Лајковац ЈМБГ 0504975771413, у својству инвеститора преко 
пуномоћника Даринке Крстивојевић из Забрдице ЈМБГ 1410960778410, поднео је захтев за издавање 
Решења о грађевинској дозволи за доградњу-надзиђивање постојећег стамбеног објекта у Рубрибрези 
на катастарској парцели број 1261/12 КО Рубрибреза. 

           Уз захтев инвеститор је приложио: 

          -Општа документација:  

             -Локацијски услови број ROP-LAJ-8370-LOC-1/2020. од 29.04.2020. године, 

             - Лист непокретности број 494 КО Рубрибреза и Копије плана катастарске  парцеле  

           - Уверење Одељења катастра водова Ваљево број 952-04-305-1514/2020 од  16.04.2020 године, 



            - Решење Општинске управе општине Лајковац, Одељења за привреду и имовинско правне 
послове број 320-21/2010-04 од  30.03.2010. године 

             -Техничка документација:  

             - Извод из пројекта за грађевинску дозволу,  

              -Пројекат за грађевинску дозволу ( 0-Главна свеска; 2-Пројекат архитектуре, Елаборат енергетске 
ефикасности) 

               -Извештај о извршеној техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу             

               -Доказ о извршеној уплати  накнаде за вођење централног регистра, 

              - доказ за уплату таксе   за доношење решења 

              -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. 

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

          -Инвеститор није доставио доказ о праву својине на објекту, постојећем на катастарској парцели 
број 1261/12 КО Рубрибреза који је предмет доградње-надзиђивања. Увидом у Лист непокретности  
број 494 КО Рубрибреза, надлежни орган је утврдио да стамбени објекат, постојећи на катастарској 
парцели број 1261/12 КО Рубрибреза, који је предмет доградње-надзиђивања није проведен у графичком 
делу катастра непокретности, није евидентиран у катастру непокретности као својина подносиоца 
захтева-инвеститора  Драгана Стефановић. 

           У складу са чланом 135. став 1. 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, 31/19 и 9/2020), грађевинска дозвола се издаје 
инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу, 
извод из пројекта за грађевинску дозволу, који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који 
је доставио доказ о уплати одговарајуће таксе и накнаде и друге доказе прописане прописима којим се 
ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре. 

            У складу са чланом 17. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник РС“ број („Службени гласник РС“ број 68/2019)  надлежни орган 
утврђује и постојање одговарајућег права на земљишту, односно објекту, у складу са законом, а на основу 
података уписаних у катастар непокретности. 

             На основу достављених доказа, надлежни орган није могао да утврди постојање права својине на 
објекту. 



             Увидом у доказе о извршеној уплати Републичке административне таксе, надлежни орган је 
утврдио да инвеститор није извршио уплату републичке таксе та подношење захтева. 

               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 је одлучено 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  
                               грађевинској инспекцији 
 
                                                                                                                  За руководиоца одељења 

                                                                                                                       Н  А  Ч  Е  Л  Н  И  К 

                                                                                                     Живорад Бојичић дипл.правник 
 


