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 Општинскa управa општине Лајковац, Одељење за комунално-стамбене, 

грађевинске и урбанистичке послове, решавајући по захтеву СТЗР СПИД Радојичић 

Снежана Предузетник, Лајковац матични број 56387749, ПИБ 103296839, Лајковац 

Војводе Мишић број 61,  у својству инвеститора, за издавање Решења о 

грађевинској дозволи за изградњу пословног објекта-трговина на велико и мало у 

Лајковцу, Војводе Мишића број 126, на катастарској парцели број 650 КО 

Лајковац, на основу члана 8ђ, и 135. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлу3/ка 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. став 1. 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 СТЗР СПИД Радојичић Снежана Предузетник, 

Лајковац матични број 56387749, ПИБ 103296839, Лајковац Војводе Мишић број 

61,  у својству инвеститора, за издавање решења о грађевинској дозволи  за изградњу 

пословног објекта-трговина на велико и мало у Лајковцу , Војводе Мишића број 126 на 

катастарској парцели број 650 КО Лајковац (Категорија: Б; Класификација: 123001), због 

формалних недостатака.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општинској управи оштине Лајковац, Одељењу за комунално-стамбене, 

грађевинске и урбанистичке послове, СТЗР СПИД Радојичић Снежана Предузетник, 

Лајковац матични број 56387749, ПИБ 103296839, Лајковац Војводе Мишић број 

61, преко свог пуномоћника Владе Обрадовић ЈМБГ 0501967710007, из Београда Бранка 

Радичевића број 12,поднела је захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за 

изградњу пословног објекта-трговина на велико и мало у Лајковцу , Војводе Мишића 

број 126 на катастарској парцели број 650 КО Лајковац (Категорија: Б; Класификација: 

123001)а који је заведен под бројем ROP-LAJ-5801-CPI-1/2021 од  05.03.2021. године. 

Уз захтев, инвеститор је приложио следећу документацију: 



- Општа документација: 

-  Локацијски услови број ROP-LAJ-38321-LOC-1/2020 од 04.01.2021. године са 
условима добијеним од стране имаоца јавних овлашћења, 

- Катастарско топографски план , Лист непокретности број 124 КО Лајковац, 
Копија катастарског плана, Копија катастарског плана водова број 952-04-

305-3513/2020 од 27.08.2020. године, 

- Техничка документација:  

-  Извод из пројекта и (ПГД)Пројекат за грађевинску дозволу (0 – Главна 

свеска,1-Пројекат архитектуре, 2-Појекат конструкције, 3-пројекат 

хидротехничких инсталација, 4-Пројекат електроенергетских инсталација, 

Елаборат енергетске ефикасности) који је сачињен од стране „ТРОН 

ПРОЈЕКТ“ доо Лајковац, Војводе Мишића 94, одговорно лице пројектанта је 
Влада Обрадовић, 

- Извештај о техничкој контроли ПГД – у који је извршен од стране „STONE-

COP“ doo  Gornja Zabrdica bb, Valjevo, заступник вршиоца техничке контроле 

је Јован Крстивојевић – директор, 

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

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

 

             По пријему захтева за издавање грађеинске дозволе, надлежни орган је проверио 

испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, у складу са чланом 17. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени гласник РС“ број 68/2019), односно да ли је надлежан за поступање по 

захтеву, као подносилац захтева означен инвеститор, односно једaн од суинвеститора 

или финансијер, захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане 

податке, уз захтев приложена сва документација прописана законом и подзаконским 

актима, уз захтев приложен доказ о уплати административних такси и накнаде 

наведених у члану 16.став 2. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем. Надлежни орган је проверио и да ли су подаци наведени 

у Изводу из пројекта у складу са издатим локацијским условима , односно услове за 

пројектовање и прикључење.  

Надлежни орган је по извршеној провери  констатовао  да нису испуњени сви 

услови за издавање решења о грађевинској дозволи и то: 

-Поднети захтев из издавање грађевинску дозволу не садржи све прописане 

податке, односно део који се односи на „Подаци о постојећим објектима“ где се 

инвеститор изјашњава да ли се објекти, постојећи на парцели руше или не. 
Увидом у копију плана број 953-2-005/2020-53 од 30.12.2020 године на 

катастарској парцели број 650 КО Лајковац уцртана су два објекта обележена бројевима 

1 и 2. Увидом у лист непокретности број 124 КО Лајковац од 30.12.2020. године, 

предметна катастарска парцела број 650 КО Лајковац је градско грађевинско земљиште, 

земљиште под зградом и другим објектом, површине 57м2 , земљиште под зградом и 

другим објектом, површине 25м2 , земљиште уз зграду и други објекат површине 500м2 

и воћњак 2. класе, површине 57м2 – укупне површине 0.06.39ха, у приватној својини 

СТЗР СПИД Радојичић Снежана Предузетник Лајковац, са обимом удела 1/1. На 

предметној кат. парцели у листу непокретности број 124 КО Лајковац уписан је објекат 

– породична стамбена зграда, површине 57м2 , у приватној својини СТЗР СПИД 

Радојичић Снежана Предузетник Лајковац, са обимом удела 1/1. Објекат преузет из 

земљишне књиге. 



               -Нису испуњени услови за приступ кат. парцеле ,на којој је планирана 

изградња објекта, јавној саобраћајници, јер уз захтев није достављено решење о 

грађевинској дозволи за изградњу саобрађајног прикључка на државни пут првог 

реда. 

                Увидом у Локацијске услове броју ROP-LAJ-38321-LOC-1/2020 од 

04.01.2021.године, утврђено је да катастарска парцела број 650 КО Лајковац приступ на 

јавну саобраћајницу, улицу Војводе Мишића, може остварити преко кат. парцеле бр. 

851/1 КО Лајковац, која је уписана је у лист непокретности број 821 КО Лајковац као 

градско грађевинско земљиште, земљиште под зградом и другим објектом, површине 

2.70.84ха, у јавној својини Општине Лајковац, удео З.С., државној својини Републике 

Србије, удео З.С., са правом коришћења ЈП „Путеви Србије“. Парцела је изграђена – 

магистрални пут – МП 4 Лазаревац – Ваљево, објекат изграђен пре доношења прописа о 

изградњи објекта, у јавној својини Општине Лајковац, удео З.С., државној својини 

Републике Србије, удео З.С., са правом коришћења ЈП „Путеви Србије“. По Уредби о 

категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/2013, 119/2013 и 

93/2015), кат. парц. бр. 851/1 КО Лајковац, припада Државном путу I-Б реда број 27 - 

државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) - Лозница - 

Осечина - Ваљево - Лајковац - Ћелије - Лазаревац - Аранђеловац - Крчевац - Топола - 

Рача - Свилајнац. У складу са чланом 133. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/2019 – др. закон 3 и 9/2020), грађевинске дозволе за изградњу саобраћајних 

прикључака на државне путеве првог и другог реда издаје министарство надлежно за 

послове грађевинарства. 

                 -Уз захтев није достављен доказ о уплати накнаде за промену намене 

пољопривредног у грађевинско земљиште, 

Локацијским условима број ROP-LAJ-38321-LOC-1/2020 од 04.01.2021.године, 

предвиђено је да је власник катастарске парцеле број 650 КО Лајковац дужан да плати 

накнаду за промену намене земљишта из пољопривредног земљишта у грађевинско 

земљиште пре издавања грађевинске дозволе, у складу са Законом (члан 88.став 5. 

Закона о планирању и изградњи). 

                 -Уз захтев није достављена сагласност власника суседне парцеле за 

постављање објекта на удаљености мањој од прописане, 

Локацијским условима у делу „Положај објекта на грађевинској парцели“ 

предвиђено је да је „положај објекта на парцели одређен грађевинском линијом према 

површини за јавне намене и према границама суседних парцела. Обавезно је постављање 

најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној површини. 

 Удаљеност објекта од објекта на суседној грађевинској парцели износи најмање 4,0m. 
Уколико је међусобна удаљеност постојећих објеката мања од 4,0m, није дозвољено 

постављање отвора стамбених просторија на бочним фасадама, без сагласности суседа 

 Удаљеност објекта од бочних граница суседне грађевинске парцеле: - за 

слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације - најмање 1,5m, 

8 - за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације - најмање 

2,5m, - за двојне (једнострано узидане) објекте – 2,5m за оба објекта; За изграђене 

стамбене објекте чија је удаљеност од границе суседне грађевинске парцеле мања од 

минималних вредности, у случају реконструкције, отвори стамбених просторија морају 

имати парапет мин. висине 1,8m. Удаљеност објекта од дворишних (задњих) граница 

суседне грађевинске парцеле: - удаљеност објекта од задње границе грађевинске парцеле 

је мин. 1/2 висине објекта, - најмања удаљеност објекта од задње границе грађевинске 

парцеле је 5,0m, уколико је објекат нижи од 10,0m. Могуће је постављање објеката на 

мањој удаљености од прописане, и на граници суседних грађевинских парцела, уз 

обавезну претходну сагласност суседа“. Увидом у техничку документацију, утврђено је 



да је положај будућег објекта планиран на мањој удаљености од катастарске парцеле 

број 649 КО Лајковац него што је то прописано. 

-Уз захтев није достављен доказ о уплати  административних такси и 

накнаде наведених у члану 16.став 2. тачка 3. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем, односно није достављен доказ о уплати 

таксе за доношење решења о грађевинској дозволи,  

Увидом у прилоге достављене уз захтев надлежан орган је утврдио да је 

подносилац доставио доказ о уплати таксе за подношење захтева у износу од 320,00 

динара и накнаде у износу од 3.000,00 динара. Чланом 16. став 2. тачка 3. правилника, 

предвиђено је да се уз захтев доставља доказ о уплати административне таксе за 

подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнаде за Централну 

евиденцију.            

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 дозволу 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. 

 

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 доношење 

одлуке као у диспозитиву решења. 

 

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 16.став 2. тачка 3. 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  Општинском већу Општине Лајковац, преко овог одељења, у року од 

три дана од дана достављања. 

 

           Доставити: Подносиоцу захтева  

                               грађевинској инспекцији 

 

                                                                                                       Руководилац одељења 

                                                                                          Предраг Мирковић дипл.инж. саоб. 

 


