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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 Дејана Адамовић из Лајковца ул. Надежде Петровић 17/1 ЈМБГ 
1007978771627 за издавање решења о одобрењу  извођења радова на изградњи помоћног објекта 
на катастарској парцели број 2046/1 КО Лајковац, 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, 31/2019, 
37/2019и 9/2020), члана  28. Став 5. 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), доноси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Дејана Адамовић из Лајковца ул. Надежде Петровић 17/1 ЈМБГ 
1007978771627, у својству инвеститора за издавање решења о одобрењу  извођења радова на 
изградњи помоћног објекта-гараже са оставом ( категорије А, класификације 127141) на катастарској 
парцели број 2046/1 КО Лајковац, због формалних недостатака.   

 

О б р а з л о ж е њ е 

                Дејан Адамовић из Лајковца ул. Надежде Петровић 17/1 ЈМБГ 1007978771627, преко свог 
пуномоћника Владе Обрадовић из Београда, Бранка Радичевић 12. ЈМБГ 0501967710007, поднео је 
захтев овом Одељењу за издавање решења за одобрење извођење радова на изградњи помоћног 
објекта-гараже са оставом на катастарској парцели број 2046/1 КО Лајковац, а који се води под бројем 
ROP-LAJ-18862-ISAW-1/2020 од 24.07.2020. године.  
 
             Подносилац је уз захтев проследио следећу документацију: 
             -Идејни пројекат ( О- Главна свеска, 1- Пројекат архитектуре)  који је сачињен од стране „ТРОН 
ПРОЈЕКТ“  доо Лајковац, Војводе Мишић 94, одговорно лице пројектанта је Влада Обрадовић, главни 
и одговорни пројектант је Владан Чоловић дипл. Грађ.инж. са лиценцом број 310 Н641 09,  
            -доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева и за доношење 
решења, 
            -доказ о уплати накнаде за вођење евиденције централног регистра, 
            -пуномоћје да подношее захтева. 
 
               Надлежни орган је по службеној дужности прибавио Лист непокретности број 2422 КО 
Лајковац, као доказ о праву свјине на катастарско парцели на којој ће се градити будући објекат и 
Уверење Службе за катастра водова Ваљево. 
 
               По пријему захтева за издавање решења из члана 145 Закона, надлежни орган је проверавао 
испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, односно да ли је: 
               -надлежан за издавање решења за које је поднет захтев, 



               -као подносилац захтева означен инвеститор,  
               -захтев поднет у прописаној форми и да ли је захтев, односно идејни пројекат поднет уз захтев, 
садржи све прописане податке, 
               -за извођење предметних радова потребно прибављање локацијских услова и уколико јесте 
да ли је инвеститор претходно прибавио локацијске услове,  
               -приложена сва документација  прописана законом и подзаконским актима донетим на 
основу закона,  
               -уз захтев приложен доказ о уплати административних такса и накнаде наведених у члану 
28.став2.тачка2.правилника. 
 
               По извршеној провери, надлежни орган је утврдио да нису испуњени услови за поступање по 
овом захтеву и то: 
               -Увидом у достављени захтев и прослеђену документацију, надлежни орган је констатовао 
неусклађеност поднетог захтева и Пројекта архитектуре у погледу спратности објекта, односно у 
захтеву је назначена спратност објекта П+0  а у Пројекту архитектуре објекат спратности П+Пк. 
               -Увидом у Идејни пројекат, надлежни рган је констатовао да је планирано да се будући објекат 
не прикључује на водоводну и канализциону мрежу већ само на електроенергетску мрежу. Имајући 
у виду наведене чињенице, подносилац захтева је био у обавези да уз захтев достави и услове 
имаоца јавних овлашћења за прикључење будућег објекта наелектроенергетску мрежу.  
 

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 145. 
Закона о планирању и изградњи и члана 28. 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 

 
                                                                                                                  За руководиоца одељења 

                                                                                                                       Н  А  Ч  Е  Л  Н  И  К 

                                                                                                     Живорад Бојичић дипл.правник 
 

 
 
 

 
 


