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Општинскa управa општине Лајковац, Одељење за комунално-стамбене, 

грађевинске и урбанистичке послове, решавајући по усаглашеном захтеву Марка 

Лазаревић ЈМБГ 3008988710247 из Лајковца, ул. Боје Марковић бб, у својству 

инвеститора, за издавање Решења о измени Решења о грађевинској  дозволи број 

ROP-LAJ-33084-CPI-1/2017 од 30.10.2017. године,   основу члана 140, 141 и 142. 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 26. 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 

О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

 

ВРШИ СЕ ИЗМЕНА Решења о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-33084-

CPI-1/2017 од 30.10.2017. године, због промене инвеститора и због тога што је у току 

изградње, односно  извођења радова, настала измена у односу на грађевинску 

дозволу и пројекат за грађевинску дозволу,  у делу који се односи на изградњу 

објекта број два, тако да гласи: 

-ОДОБРАВА се изградња пословног објекта-сервиса за моторна возила-

технички преглед (категорије Б, класификације 123001), на катастарској парцели број 

1551/1 КО Лајковац, спратности П+0, габарита 9х15м, укупне БРГП надземно 134,61м2, 

укупне бруто развијене површине 134,61м2, укупне нето површине 117,84м2, површине 

земљишта под објектом од 134,61м2, висине слемена 4,6м, у свему према новом Пројекту 

за грађевинску дозволу и Локацијским условима број ROP-LAJ-24592-LOC-1/2016 од 

25.10.2016. године. 

Инвеститори предметног објекта су Марко Лазаревић ЈМБГ 3008988710247 из 

Лајковца, ул. Боје Марковић бб и Урош Гујаница ЈМБГ 2310000770031, Ваљево, ул. 

Вука Караџића број 30. 

Катастарска парцела број 1551/1 КО Лајковац je уписана у Лист непокретности 

број 1677 КО Лајковац по врсти земљишта као градско грађевинско земљиште, по 

култури као ливада друге класе у укупној површини од 1261м2 као приватна својина 

Уроша Гујанице и Марка Лазаревић са уделима у праву својине од по ½. 



            

Саставни део овог решења чини нови Пројекат за грађевинску дозволу (0-Главна 

свеска, 1-Пројекат архитектуре, 2/1-Пројекат конструкције и Елаборат енергетске 

ефикасности) који је сачињен од стране ЛАКОН-пр- Пројектовање грађевинских и 

других објеката Лајковац, Краља Петра Првог 4/37, одговорно лице пројектанта и главни 

пројектант је Владан Чоловић дипл.инж.грађ. са лиценцо број 310 Н641 09 

                 

Техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу је извршио „Студио КЉУЧ  

Лазаревац одговорно лице вршилаца техничке контроле је Драгиша Стевановић 

дипл.инж.грађ.са лиценцом број 311 2401 03. 

                 

У случају штете настале као последица примене техничке документације, на 

основу које је издато решење о грађевинској дозволи, за коју се накнадно утврди да није 

у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант 

који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и 

инвеститори. 

 

На основу обавештења Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и 

урбанистичке послове број: ROP-LAJ-33084-CPIH-3-LDACP-1/2021 од 13.05.2021. 

године, утврђено је да није дошло до одступања у погледу површина и намене 

објекта те нема потребе за израдом новог обрачуна доприноса. 

За предметни објекат (пословни објекат – тј. објекат број 2.) издата је грађевинска 

дозвола број ROP-LAJ-33084-CPI-1/2017 од 30.10.2017. године, у којој је утврђен износ 

доприноса на основу обрачуна доприноса број ROP- LAJ-24592-LOC-1/2016 од 

26.10.2017. године у висини од 109.903,30 динара. 

 Утврђени износ доприноса инвеститор је у обавези да плати у 36 месечних рата, 

при чему је инвеститор у обавези да изврши уплату прве рате у висини од 3.052,87 

динара (за пословни објекат – тј. објекат број 2.) пре подношење пријаве радова.  

 Инвеститор је поднео пријаву радова број ROP-LAJ-34879-WA-1/2017 од 

08.11.2017. године за предметни објекат при чему је доставио доказ о уплати прве 

рате у износу од 3.053,00 динара. 

Рате ће бити ревалоризоване од стране надлежног одељења, тако што ће 

основни дуг по основу рате увећати применом индекса потрошачких цена у складу са 

законом. 

Коначни обрачун доприноса ће бити саставни део решења о употребној 

дозволи. 

  

Саставни део овог решења чине Извод из пројекта за грађевинску дозволу, 

Нови Пројекат за грађевинску дозволу, Локацијски услови број  ROP-LAJ-24592-LOC-

1/2016 од 25.10.2016.године и Обрачун и начин плаћања доприноса за уређење 

грађевинског земљишта. 

 

Предрачунска вредност објеката је  6.300.000,00 динара. 

 

Решење о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-33084-CPI-1/2017 од 

30.10.2017. године, престаје да важи у делу који се односи на изградњу објекта број 

1. (један) који је по намени стамбени, из разлога што није извршена пријава радова 

за изградњу прдметног објекта у року од три године од дана правноснажности 

решења којим је издата грађевинска дозвола. 



                                 

О б р а з л о ж е њ е 

    

Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за комунално стамбене 

грађевинске и урбанистичке послове, Марко Лазаревић ЈМБГ 3008988710247 из 

Лајковца, ул. Боје Марковић бб у својству инвеститора, преко пуномоћника Владана 

Чоловић ЈМБГ 1207962771413 из Лајковца, Краља Петра Првог 4/37,  поднео је 

усаглашен захтев за издавање решења о измени  Решења о грађевинској дозволи број 

ROP-LAJ-33084-CPI-1/2017 од 30.10.2017. године, због промене инвеститора и због тога 

што је у току изградње, односно  извођења радова, настала измена у односу на 

грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску дозволу, а који је заведен под бројем 

ROP-LAJ-33084-CPIН-3/2021 од 06.05.2021. године. 

Решењeм о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-33084-CPI-1/2017 од 

30.10.2017године, Милети Мирковић ЈМБГ 2211969771428 из Јабучја, у својству 

инвеститора, одобрена је изградња стамбеног објекта који је означен као објекат број 

један и пословног објекта – сервиса за моторна возила који је означен као објекат број 

два, на катастарској парцели број 1551/1 КО Лајковац .  

 

Уз захтев и усаглажен захтев,  инвеститор је доставио и:  

                -Општа документација: 

              - Локацијски услови број. ROP-LAJ-24592-LOC-1/2016 од 25.10.2016.  године  са 

издатим условима за изградњу предметног објекта од стране имаоца јавних овлашћења 

и који чине саставни део локацијских услова, 

              -      Лист непокретности број 1677 КО Лајковац, 

- Уговор о купопродаји непокретности који је оверен од стране јавног 
бележника Весне Благојевић Уб под  бројем ОУП: 327-2021 од 18.03.2021. 

године, 

- Решење Службе за катастар непокретности Лајковац број 952-02-4-005-
35638/2021 од 23.03.2021. године, 

- Изјаву о давању сагласности Ружице Гавриловић, власника катастарске 
парцеле број 1551/3 КО Лајковац која је уписана у Лист непокретности број 

1671 КО Лајковац 

- Решење пореске управе Ваљево број 107-436-03-01332/2021-01 од 22,04.2021. 
године са доказом о извршеној уплати пореза на апсолутна права 

- Техничка документација: 

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу –измена пројекта 

- Пројекта за грађевинску дозволу –измена пројекта (0 – Главна свеска, 1 – 

Пројекат архитектуре, 2/1-Пројекат конструкције и Елаборат енергетске 

ефикасности) који је сачињен од стране „ЛАКОН“ пр –Лајковац, Краља Петра 

Првог број 4/37, одговорно лице пројектанта и главни пројетант је Владан 

Чоловић дипл.инж.грађ. са лиценцом број 310 Н641 09,  

- Извештај о техничкој контроли  Пројекта за грађевинску дозволу-измена 
пројекта која је извршена од стране Студио  КЉУЧ Лазаревац чији је 

заступник Драгиша Стевановић дипл.инж.грађ.   

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

- Доказ о уплати републичке административне таксе, 

- Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС. 
 



Увидом у Уговор о купопродаји непокретности који је оверен од стране јавног 

бележника Весне Благојевић Уб под  бројем ОУП: 327-2021 од 18.03.2021. године, 

надлежни орган је утрдио да је предмет купопродаје катастарска парцела број 1551/1 КО 

Лајковац и објекат број два који је у изградњи, постојећи на предметној катастарској 

парцели  а да је исти закључен између Милете Мирковић у својству продавца и Марка 

Лазаревић и Уроша Гујанице у својству купаца. Увидом у Решење Службе за катастар 

непокретности Лајковац број 952-02-4-005-35638/2021 од 23.03.2021. године и Лист 

непокретности број 1677 КО Лајковац, утврђено је да је извршено провођење промене 

права својине на наведеној непокретности код надлежног државног органа. На основу 

напред наведених чињеница, утврђено је да је достављен доказ о стицању права својине 

на земљишту, односно промени инвеститора, предвиђено чланом 141. Закона о 

планирању и изгрдњи. 

Увидом у Решење пореске управе Ваљево број 107-436-03-01332/2021-01 од 

22.04.2021. године са доказом о извршеној уплати пореза на апсолутна права, утврђено 

је да је утврђен порез на пренос апсолутних права у износу од 30.000,00 динара и да је 

исти уплаћен чиме је подносилац захтева исправио неправилност утврђену претходним 

решењем којим је одбачен захтев за измену решења о грађевинској дозволи.  

 

             Саставни део овог решења чини нови Пројекат за грађевинску дозволу (0-Главна 

свеска, 1-Пројекат архитектуре, 2/1-Пројекат конструкције и Елаборат енергетске 

ефикасности) који је сачињен од стране ЛАКОН-пр- Пројектовање грађевинских и 

других објеката Лајковац, Краља Петра Првог 4/37, одговорно лице пројектанта, главни 

пројектант и одговорни пројектант за пројекат архитектуре и Пројекат конструкције је  

Владан Чоловић дипл.инж.грађ. са лиценцом број 310 Н641 09.  Одговорни пројектант 

Елабората енергетске ефикасности је Мирко Петровић дипл.инж.маш. са лиценцом број 

381 0892 13.  

 

Увидом у измењени Пројекат за грађевинску дозволу, надлежни орган је утврдио 

да је истом назначено да је за изградњу сервиса за моторна возила – објекат број два, 

издатим Решењем о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-33084-CPI-1/2017 од 

30.10.2017. године којим је одобрена изградња предметног објекта површине у основи 

од 134,14м2, нето површине 128,94м2, висине слемена 5,73м и да је извршена пријава 

радова за наведени објекат број ROP-LAJ-34879-WA-1/2017 од 08.11.2017. године. Због 

промене инвеститора и промене материјала за градњу објекта број два, нови инвеститор 

је поднео захтев за измену решења о грађевинској дозволи. Промена материјала се 

састоји у томе што се уместо челичне скелетне конструкцијеса опшивкама од челичних 

панела са термоиспуном, ради масивна зидана конструкција са гитер и клима блоковима 

са термо фасадом и покривком од профилисаног лима. Новопројектовано стање објекта 

је са истим габаритима основе као и претходно решење. Бруто површина од 134м2 се 

задржава са димензијама габарита од 9х15м. Висина новог решења објекта у односу на 

коту приземља је 12цм нижа. Остали елементи коији се мењају односе се на измене које 

су проистекли из промене конструкције објекта. На основу наведених чињеница 

утврћено је да су се стекли услови предвиђени чланом 142. Закона о планирању и 

изградњи за промену Решења о грађевинској дозволи по основу насталих измена у току 

градње у односу на издато решење и пројекат за грађевинску дозволу. 

 

Техничку контролу измењеног пројекта за грађевинску дозволу је извршио 

„Студио КЉУЧ  Лазаревац одговорно лице вршилаца техничке контроле и вршилац 

техничке контроле  је Драгиша Стевановић дипл.инж.грађ.са лиценцом број 311 2401 03. 



         Заступник вршиоца техничке контроле, је потписао и својом личном лиценцом 

оверио изјаву да је: 

           -пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским условима, 

           -пројекат за грађевинску дозволу усклађен са законом и другим прописима и да је 

израђен у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се 

односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објеката, 

           -пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама 

правилника којим се уређује садржина техничке документације, 

           -да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих 

претходних истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску 

дозволу као и да су у пројекту садржане све опште, техничке, технолошке и друге 

подлоге и подаци, 

           -пројектом за грађевинску дозволу обезбеђене техничке мере за испуњење 

основних захтева за предметни објекат. 

 

Чланом 8ђ. 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.  

 

На основу пројектне документације, надлежни орган је утврдио да подаци 

наведени у изводу из пројекта за грађевинску дозволу нису у супротности са важећим 

локацијским условима. 

 

У складу са чланом 23. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, предвиђено је да је инвеститор у обавези да уз захтев за 

измену решења о грађевинској дозволи достави и нови пројекат за грађевинску дозволу, 

односно сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са 

правилником којим се уређује садржина техничке документације, ако се измена тражи 

због измене пројекта за грађевинску дозволу, доказ о стицању, односно губитку 

одговарајућег права на земљишту или објекту у смислу закона.  

                     

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

решења о грађевинској дозволи и накнаде за вођење централног регистра, утврђено је да 

су исте уплаћене у складу 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, испр. 98/2020, усклађ. дин. износи 144/2020). 

 



Чланом 140. Закона о планирању и изградњи, предвиђено је да грађевинска 

дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три године од дана 

правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.  С обзиром да 

инвеститор није поднео пријаву радова за изградњу објекта означеног као објекат под 

редним бројем један, по намени стамбени, у законом предвиђеном року,  одлучено је да 

решење о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-33084-CPI-1/2017 од 30.10.2017. године, 

престаје да важи у делу који се односи на изградњу објекта број 1. (један) који је по 

намени стамбени. Изградња предметног објекта није пријављена ни започета.  

 

 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;  

- Милети Мирковић, бившем инвеститору 

- Грађевинској инспекцији; 

- Имаоцима јаввних овлашћења 

- А р х и в и. 
 

                                                                                             

Руководилац одељења 

                                                                                 Предраг Мирковић дипл. инж. саоб. 

 


