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Д.К. 

 

                 Општинскa управa општине Лајковац, Одељење за комунално-стамбене, 

грђевинске у урбанистичке послове, решавајући по захтеву ХИДРОСИМ доо 

Београд-Чукарица матични број 21278912 ПИБ 109979862, Београд-Чукарица, 

Пожешка 12а/1/3, за измену Решења о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-8779-

CPIН-3/2020 oд 22.05.2020. године за изградњу пословно стамбене зграде у Лајковцу 

на катастарској парцели број 440/1 КО Лајковац,  на основу члана 141. 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  26.  

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 

О  ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

       

ВРШИ СЕ ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ  број ROP-

LAJ-8779-CPIН-3/2020 oд 22.05.2020. године, због промене инвеститора, тако што се, 

-у тексту Решења о грађевинској дозволи  број ROP-LAJ-8779-CPIН-3/2020 oд 

22.05.2020.године, уместо: „Друштво са ограниченом одговорношћу СИМ-ЦЕНТАР 

Лајковац, матични број 2130450, ПИБ 111732929, Лајковац Светог Саве 30“, у својству 
инвеститора, уписује, 

„ХИДРОСИМ доо Београд-Чукарица, матични број 21278912, ПИБ 

109979862, Београд-Чукарица, Пожешка 12а/1/3“. 

У осталом делу решење остаје непромењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општинској управи оштине Лајковац, Одељењу за комунално-стамбене, 

грађевинске и урбанистичке послове, ХИДРОСИМ доо Београд-Чукарица матични број 

21278912 ПИБ 109979862, Београд-Чукарица, Пожешка 12а/1/3,  у својству инвеститора, 

преко Дарка Ђорђевић ЈМБГ 1604955710610, овлашћеног лица пуномоћника  Дарко 



Ђорђевић – Предузетник Д.А. Студио Лазаревац матични број 61758127, ПИБ 

106036359, поднео  је захтев за измену решења о грађевинској дозволи  број ROP-LAJ-

8779-CPIН-3/2020 oд 22.05.2020. године, због промене инвеститора, а који је заведен под 

бројем  ROP-LAJ-8779-CPА-9/2021 од 08.03.2021. године. 

                 Уз захтев, инвеститор је приложио следећу документацију: 

                -Решење број БД 14343/2021 од 26.02.2021. године, донетог од стране Агенције 

за привредне регистре Београд, 

                -Решење број БД 14349 од 26.02.2021. године, донетог од стране Агенције за 

привредне регистре Београд 

                -Овлашћење за подношење захтева, 

                 -Доказ о уплати административних такси и накнаде за Централни регистар. 

   -Надлежни орган је по службеној дужности прибавио Лист непокретности број 

2424 КО Лајковац. 

Увидом у Решење о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-8779-CPIН-3/2020 oд 

22.05.2020.године, надлежни орган је утврдио да је по захтеву Сим Центар доо Лајковац 

матични број 21530450 ПИБ 111732929 , Лајковац, Светог Саве 30, одобрена изградња 

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

чији инвеститори су Сим Центар доо Лајковац и ABI INVEST doo Lazarevac, матични 

број 20151455, ПИБ 1044428834, Велики Црљени Лазаревац, Тамнавска а. 

Увидом у Решење број БД 14349 од 26.02.2021. године, донетог од стране 

Агенције за привредне регистре Београд, надлежни орган је утврдио да је истим из 

регистра привредних субјеката, услед спровођења статусне промене, брисано Друштво 

са ограниченом одговорношћ СИМ ЦЕНТАР Лајковац. 

Увидом у Решење број БД 14343/2021 од 26.02.2021. године, донетог од стране 

Агенције за привредне регистре Београд, надлежан орган је утврдио је истим услед 

статусне промене припајања између учесника статусне промене  друштва ХИДРОСИМ 

доо Београд, матични број 21278912 као друштва стицаоца и друштва Друштва са 

ограниченом одговорношћу СИМ-ЦЕНТАР Лајковац, матични број 21530450, као 

друштва које престаје припајањем услед чега се брише из регистра привредних 

субјеката. 

                   У складу са чланом 486. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ 

број 36/2011, 83/2014, 5/2015, 95/2018 и 91/2019), једно или више друштава може да се 

припоји другом друштву преношењем на то друштво целокупну имовину и обавезе, 

чиме друштво које се припаја престаје да постоји без спровођења поступка ликвидације. 

                  Увидом у Лист непокретности број 2424 КО Лајковац, надлежно одељење је 

утврдило да је катастарска парцела број 440/1 КО Лајковац уписана, по врсти права на 

земљишту, као приватна својина ХИДРОСИМ доо Београд-Чукарица и ABI INVEST doo 

Lazarevac са уделима од по ½. 

               Увидом у доказе о извршеној уплати таксе за подношење захтева и доношење 

решења о измени решења о грађевинској дозволи и накнаде за вођење централног 

регистра, утврђено је да су исте уплаћене у слкаду са Законом о републичким 

административним таксама  („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05 – 

др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн, 

93/12, 47/13 – услађени дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн , 45/15 - 

усклађени дин. изн, 83/15, 112/15, 50/2016 - усклађени дин. изн и 61/2017 - усклађени 

дин. изн. 113/2017, 3/2018 - испр. и 50/2018 - усклађени дин. Изн,  95/2018, 38/2019-

усклађени дин. Износи, 86/2019 и 90/2019-исправка). 

             Чланом 141. Закона о планирању и изградњи, предвиђено је да ако се након 

правноснажности решења о грађевинској дозволи промени инвеститор, нови инвеститор 

је дужан да у року од 30. дана од дана настале промене, поднесе органу који је издао 



грађевинску дозволу захтев за измену решења о грађевинској дозволи. Уз захтев, 

инвеститор је у обавези да достави доказ о праву својине, односно другом праву на 

земљишту ради изградње објекта и исправу на основу које се преносе стварна права. 

             Ово решење представља правни основ за пренос права из грађевинске дозволе 

на новог суинвеститора. 

             На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да су испуњени 

сви законом предвиђени услови, донето је решење као у диспозитиву. 

               

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити 

жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Београд – 

Колубарски округ у Ваљеву у року од 8 дана од дана пријема истог. 

 

Жалба се подноси преко овог органа са доказом о извршеној уплати републичке 

административне таксе у износу од 480,00 дин.  према тарифном броју 6. Закона о 

републичким адм. таксама на жиро рачуна 840-742221843-57, са позивом на број 97 30-

055, шифра плаћања 153. 

 

Решење доставити: 

- Подносиоцу захтева 

- Ранијем инвеститору 

- Грађевинској инспекцији 

- А р х и в и. 

 

 

 

 

                                                                            Руководилац одељења 

                                                               Предраг Мирковић дипл. инж. саоб. 

 

 


