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Одељење за комунално-стамбене грађевинске и урбанистичке послове, 

Општинске управе општине Лајковац, решавајући по захтеву  Ђорђа Жујовић из 

Лазаревца Вељка Влаховића 44, ЈМБГ 2402952710115, у својству инвеститора, за 

издавање Решења о одобрењу извођења радова за изградњу пољопривредног 

објекта у Врачевићу на катастарској парцели број 1647/1 и 1647/2, обе КО Врачевић, 

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, 31/19 и 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 И 95/2018), доноси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБАЦУЈЕ  СЕ ЗАХТЕВ  Ђорђа Жујовић из Лазаревца Вељка Влаховића 44, ЈМБГ 
2402952710115, у својству инвеститора, за издавање решења о одобрењу извођења 
радова на изградњи пољопривредног објекта у Врачевићу на катастарским  
парцелама број 1647/1 и 1647/2, обе КО Врачевић, из разлога неусклађености захтева 
са планским документом. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за комунално-стамбене 

грађевинске и урбанистичке послове, Ђорђe Жујовић из Лазаревца, Вељка Влаховића 

44, ЈМБГ 2402952710115, у својству инвеститора,преко Дарка Ђорђевић из Лазаревца 

Симе Ровинског 14, овлашћеног лица пуномоћника Д.А. Студио Лазаревац, Симе 



Ровинског 14, ПИБ 106036359, матични број 61758127,  поднео је усаглашен захтев за 

издавање Решења којим се одобрава извођење радова на изградњи пољопривредног  

објекта у Врачевићу на катастарским  парцелама број 1647/1 и 1647/2, обе КО 

Врачевић  који је заведен под бројем Број ROP-LAJ-24027-ISAW-3/2020 од  02.10.2020 

године. 

 

Уз захтев и усаглашен захтев, инвеститор је приложио: 

- Локацијске услове број RPO-LAJ-24027-LOC-2/2020 oд 29.09.2020. године, 

- Техничка документација: Идејни пројекат (0 – Главна свеска,  1-пројекат 

архитектуре) 

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

за вођење централног регистра, 

- Пуномоћjе за подношење захтева. 

 
                 У складу са чланом 28. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем  („Службени гласник РС“ број 68/2019) по пријему 
захтева за издавање решења по члану 145. Закона, 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 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 инвеститтор претходно прибавио локацијске услове, односно да 
ли је у складу са чланом 28. Став 3. Тач. 7, 8, и 9, овог правилника доставио све услове за 
укрштање и паралелно вођење, оносно услове у погледу мера заштите од пожара и 
експлозија, ако их је прибавио ван обједињене процедуре;  
                 -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 28.став 2. Тачка 2. Правилника. 
               У складу са чланом 28. Став 2. наведеног  правилника, надлежни орган 
проверава и усклађеност захтева са планским документом. 
              Увидом у достављени захтев, надлежни орган је утврдио да је надлежан за 
издавање решења, подносилац захтева је означен као инвеститор, захтев је поднет у 
прописаној форми, идејни пројекат садржи све прописане податке а за извођење 
предметних радова је потребно прибављати локацијске услов. 
            Увидом у поднети захтев и садржину Идејног пројекта, надлежни орган је утврдио 
да је изградња будућег објекта планирана на две катастарске парцеле и то кат. парцели 
број 1647/1 и 1647/2  обе КО Врачевић, категорије А, класификације 127141, спратности 
П+0, бруто површине од 182,20м2 и нето површине 128,25м2. 
            Увидом у Лист непокретности број 13 КО Врачевић, надлежни орган је утврдио да 
је кат. парц. Број 1647/2 уписана као грађевинско земљиште изван грађевинског 
подручја укупне површине 920м2 а кат. парцела 1647/1 је уписана као пољопривредно 



земљиште, култура воћњак треће класе, укупне површине 4862м2 и по евиденцији није 
изграђена. 
            Увидом у Локацијске услове број RPO-LAJ-24027-LOC-2/2020 oд 29.09.2020. 
године, надлежни орган је утврдио да се кат. прцеле 1647/1 и 1647/2 налазе у обухвату 
планског документа и то  Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац-
усаглашавање са Законом о планирању и изградњи (Сл. Гласник општине Лајковац број 
15/2018 и 8/2019) где се : 
            -катастарска парцела број 1647/1 делом налази у границама грађевинског 
подручја и то  југозападни део парцеле је по намени постојеће рурално становање а 
делом изван границе грађевинског подручја и то североисточни део парцеле, по намени 
је пољопривредно земљиште а 
             -катастарска парцела број 1647/2 се налази у границама грађевинског подручја 
насеља Врачевић и по намени је постојеће рурално становање.  
              Увидом у локацијске услове и идејни пројекат, изградња будућег објекта је 
делом планирана  на катастатрској парцели број 1647/1 која је по намени  
пољопривредно земљиште  и налази се изван границе грађевинског подручја. У складу 
са чланом 53а. Закона о планирању и изградњи, локацијски услови се могу издати и за 
више катастарских парцела уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе 
изврши спајање тих парцела у складу са законом. 
             Чланом 88. Закона о планирању и изградњи прописани су услови и поступак 
промене намене пољопривредног и шумског земљишта у грађевинско земљиште. 
Плаанским документом се мења  намена пољопривредног и шумског земљишта у 
грађевинско земљиште и орган надлежан за доношење плана о томе обавештава орган 
надлежан за послове државног премера и катастра и доставља попис парцела којима је 
промењена намена ради провођења настале промене у катастру непокретности. 
Власник катастарске парцеле којој је промењена намене у обавези је да плати накнаду 
за промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште. 
              У складу са чланом 65. Закона о планирању и изградњи, на већем броју 
катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела на 
основу пројекта препарцелације под условима предвиђеним планом и на једној 
катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела на основу 
пројекта препарцелације.  
             Имајући у виду наведене чињенице, односно да је део парцеле број 1647/1 КО 
Врачевић на којем је планирана изградња будућег објекта планирана као 
пољопривредно земљиште, да је катастарска парцела уписана у лис непокретности као 
пољопривредно земљиште,  да би се одобрила изградња предметног објекта и на тој 
катастарској парцели, потребно је претходно сачинити пројекат парцелације, односно 
препарцелације који ће бити потврђен од стране органа јединице локалне самоуправе 
надлежног за послове урбанизма и што би представљало основ за формирање 
грађевинске парцеле која би била спојена са грађевинском парцелом број 1647/2 КО 
Врачевић, пре издавања употребне дозволе, што би било наложено инвеститору 
решењем о одобрењем извођења радова. 
 

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву 
нису испуњени сви услови, односно не постоји усклађеност захтева са планским 
документом.              



На основу овако утврђеног чињеничног стања, стекли су се услови за примену 
члана 28. Став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем  („Службени гласник РС“ број 68/2019) па је стога и одлучено као у 
диспозитиву. 

 
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 
 

 

 


