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 Општинскa управa општине Лајковац, Одељење за комунално-стамбене, 

грађевинске и урбанистичке послове, решавајући по захтеву Зорана Поповић ЈМБГ 

0607974770034 из Ваљева, ул. Книнска број 5. у својству инвеститора за издавање 

Решења о грађевинској дозволи за изградњу пословно-стамбеног објекта у Словцу 

на кат. парцели број  31/2 КО Словац, а на основу члана 8ђ, и 135. 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, 37/2019 и 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  Зорана Поповић ЈМБГ 0607974770034 из Ваљева, 

Книнска број 5.  у својству инвеститора, за издавање решења о грађевинској дозволи  

за изградњу пословно-стамбеног објекта (Категорија: А; Класификација: 111011-19,5%; 

категорија Б, класификација 123001-7,74%; категорија В, класификација 121114-

72,77%), у Словцу на катастарској парцели број 31/2 КО Словац, 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, Зоран Поповић ЈМБГ 0607974770034 из Ваљева, 

Книнска број 5.  преко пуномоћника Ане Јуришић ЈМБГ 0309983775013 из Уба ул. 

Краља Петра Првог Ослободиоца број 16,  поднео је захтев за издавање решења о 

грађевинској дозволи за изградњу пословно- стамбеног објекта у Словцу на катастарској 

парцели број 31/2 КО Словац а који је заведен под бројем ROP-LAJ-16536-CPI-6/2021 од  

29.05.2021. године. 

 

 



Уз захтев, инвеститор је приложио следећу документацију: 

- Општа документација: Локацијски услови број ROP-LAJ-16536-LOC-
2/2020 од 02.10.2020. године, са условима добијеним од имаоца јавних 

овлашћења, 

- копија плана парцела и Лист непокретности број 159 КО Словац, 

- Катастарско топографски план  израђен од стране Геодетског бироа ПРЕМЕР 
Ваљево,  

- Уверење Одељења за катастар водова Ваљево број 952-04-305-2612/2020 од 
08.07.2020 године 

- Записник о усменој јавној расправи у предмету број 463-21/2020-04 од 

27.07.2020-решавања имовинско правних односа општине Лајковац у циљу 

изградње водоводне мреже и фекалног колектора Непричава –Словац, који је 
сачињен од стране Одељења за привреду и имовинско правне послове, 

- Доказ о извршеној уплати накнаде за промену намене пољопривредног у 

грађевинско  земљиште,  

- Уговор закључен између Стојковић Живислава из Београда и ЈП „Дирекција 
за уређење и изградњу општине Лајковац“ Лајковац број 2568/12 од 

10.10.2012. године који је за предмет имао утврђивање висине накнаде за 

уређење грађевинског земљишта у поступку легализације пословног објекта-

кафане, постојећег на катастарској парцели број 31/2 КО Словац,  

- Доказ о извршеној уплати накнаде за уређење грађевинског земљишта,  

- Уговор о грађењу саобраћајнице за приступ катастарској парцели број 31/2 
КО Словац број 06-2/2021-I од 21.05.2021. године закључен између општине 

Лајковац и Зорана Поповић из Ваљева,   

- Техничка документација:  

-  Извод из пројекта и (ПГД) Пројекат за грађевинску дозволу (0 – Главна 
свеска, 1 –Пројекат архитектуре, 2-Пројекат конструкције, 3-Пројекат 

хидротехничких инсталација, 4-Пројекат електроенергетских инсталација, 5-

Пројекат машинских инсталација, Елаборат енергетске ефикасности, 

Елаборат противпожарне заштите) израђен од стране Студија за пројектовање 

и извођење грађевинских радова, одговорно лице пројектанта је Ана Јуришић 

а главни пројектант је Слободан Јуришић дипл.инж.грађ. са лиценцом број 

381 1758 18. 

- Извештај о техничкој контроли ПГД – у израђен од стране Бироа за 
пројектовање „РОТРИНГ“ Лазаревац чији је заступник Миодраг Минић,  

-  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. 
 

             По пријему  захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 17. 

Правилника о поступку спровоћења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени гласник РС“ број 68/2019), надлежни орган проверавао је да ли су подаци у 

Изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе, у 

складу са локацијским условима број ROP-LAJ-16536-LOC-2/2020 од 02.10.2020. 

године, и при томе констатовао следеће: 

-Локацијским условима је предвићено да је инвеститор у оквиру грађевинске парцеле на 

којој је планирана изградња предметног објекта у обавези да обезбеди један паркинг 

простор за користан простор за осам столица, један паркинг простор за једну стамбену 



јединицу за све типове становања и један паркинг простор на 100м2 простора за трговину 

на мало. 

-Увидом у Извод из пројекта за грађевинску дозволу као и у сам пројекат, надлежни 

орган је утврдио да у текстуалном делу извода стоји да је предвиђено 16. паркинг места 

а у графичком делу је приказано 15 места за паркирање. Техничком документацијом је 

предвиђено да у делу објекта намењен за угоститељство, планиран је простор за 14. 

столова са по осам столица и један сто са шест столица, простор намењен за становање 

у површини од 149,68м2 и простор –локал број један за обављање трговине на велико и 

мало у површини од 59,46м2. 

 

           Имајући у виду наведене чињенице, надлежни орган је утврдио да у погледу 

потребних паркинг места, подаци наведени у изводу из пројекта нису у складу са 

локацијским условима. 

 

              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, одлучено као у диспозитиву 

решења. 

 

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. 

 


