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Општинска управа општине Лајковац, Одељење за комунално - стамбене, грађевинске и
урбанистичке послове, решавајући по захтеву инвеститора Живадина Грујичића ЈМБГ
1804933710365, ул. Војводе Мишића бр. 92, за издавање Решења о одобрењу извођења
радова за промену намене објекта на катастарској парцели број 474/3 КО Лајковац, 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, 31/2019, 37/2019 – др. закон,
9/2020 и 52/2021), члана 28. 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

     

ОДОБРАВА СЕ инвеститору Живадину Грујичићу ЈМБГ 1804933710365, ул. Војводе
Мишића бр. 92, промена намене без извођења грађевинских радова дограђеног дела објекта,
пословног у стамбени објекат на катастарској парцели број 474/3 КО Лајковац, општина
Лајковац, категорија Б, класификациони број 123001, спратности П+Пк, габарита
4,43x5,99м, укупна БРГП надземно (дела објекта) 49.66м2, укупна нето површина (дела
објекта) 40,13м2 у свему према Идејном пројекту који чини саставни део овог решења.



Катастарска парцела број 474/3 КО Лајковац укупне површине 0.05.56ха, уписана је у Лист
непокретности број 869 КО Лајковац као градско грађевинско земљиште у приватној
својини Живадина Грујичића са обимом удела 1/1. На предметној катастарској парцели у
листу непокретности број 869 КО Лајковац уписано је:

број дела 1 површина 115м2 култура – земљиште под зградом и другим објектом;
број дела 2 површина 25м2 култура – земљиште под зградом и другим објектом;
број дела 3 површина 15м2 култура – земљиште под зградом и другим објектом;
број дела 4 површина 21м2 култура – земљиште под зградом и другим објектом;
број дела 5 површина 82м2 култура – земљиште под зградом и другим објектом;
број дела 6 површина 15м2 култура – земљиште под зградом и другим објектом;
број дела 7 површина 283м2 култура – земљиште уз зграду и други објекат.

У листу непокретности број 869 КО Лајковац на катастарској парцели број 474/3 КО
Лајковац уписана су шест објекта у приватној својини Живадина Грујичића са обимом удела
1/1:

објекат број 1 – стамбено-пословна зграда површине 92м2 објекат има одобрење за
употребу, број етажа у приземљу 1, број етажа над земљом 1, број етажа у поткровљу
1;
објекат број 2 – објекат трговине површине 25м2 објекат има одобрење за употребу,
број етажа у приземљу 1, број етажа у поткровљу 1;
објекат број 3 – стамбено-пословна зграда површине 15м2 објекат има одобрење за
употребу, број етажа у приземљу 1;
објекат број 4 – помоћна зграда површине 21м2 објекат изграђен без одобрења за
градњу, број етажа у приземљу 1;
објекат број 5 – помоћна зграда површине 82м2 објекат има одобрење за градњу, а
нема одобрење за употребу, број етажа у приземљу 1;
објекат број 6 – помоћна зграда површине 15м2 објекат има одобрење за употребу, број
етажа у приземљу 1.

Идејни пројекат (0 - Главна свеска и 1 - Пројекат архитектуре) је израђена од стране „Трон
пројект“ ДОО Лајковац, ул. Војводе Мишића бр. 94. Одговорно лице пројектанта је Влада
Обрадовић дир. главни пројектант Нада И. Обрадовић д.и.а. са лиценцом број 300 1232 03.

У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је
издато решење о одобрењу за извођење радова, 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 и инвеститор.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за комунално - стамбене, грађевинске и
урбанистичке послове, инвеститор Живадин Грујичић поднео је преко пуномоћника Владе



Обрадовића, захтев за издавање Решења о одобрењу извођења радова за промену намене
објекта описаног у диспозитиву овог решења, који је заведен под бројем ROP-LAJ-1741-
ISAW-1/2023 од 25.01.2023. године.

Уз захтев, инвеститор је приложио следећу документацију:

Решење Одељења за привреду, комунално – грађевинске, стамбене и имовинско –
правне послове општине Лајковац, број 351-/6-01-03 од 12.03.2001. године;
Решење Одељења за комунално – грађевинске, стамбене и урбанистичке послове
општине Лајковац број 351-905/2010-03-1 од 17.02.2011. године;
Лист непокретности број 869 КО Лајковац надлежно одељење је прибавило по
службеној дужности;
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;
Идејни пројекат (0 - Главна свеска, 1 – Пројекат архитектуре);
Графички прилози.

 

             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 је проверио испуњеност формалних
услова за поступање по том захтеву, односно проверио да ли је:

надлежан за издавање решења за који 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 инвеститор претходно прибавио локацијске услове, односно да ли је у
складу са чланом 28. став 3. тачка 7, 8, и 9, правилника доставио све услове за
укрштање и паралелно вођење, односно 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.

 

Надлежно одељење је по службеној дужности, прибавило податке за катастарску парцелу
број 474/3 КО Лајковац преко апликације „екатастар“ из базе катастра непокретности
Републичког геодетског завода, са датумом ажурности 13.02.2023. године. Увидом у исти,
утврђено је да је катастарска парцели број 474/3 КО Лајковац уписана у Лист непокретности
број 869 КО Лајковац као градско грађевинско земљиште на коме се налази шест објекта у
приватној својини Живадина Грујичића са обимом удела 1/1, чиме је испуњен услов за
издавање Решења о одобрењу радова, да инвеститор има одговарајуће право на земљишту
или објекту, сходно члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи.



Увидом у Решење Одељења за привреду, комунално – грађевинске, стамбене и имовинско –
правне послове општине Лајковац број 351/6-01-03 од 12.03.2001. године утврђено је да је
Живадину Грујичићу одобрена изградња-доградња пословног простора уз постојећи
стамбено-пословни објекат на катастарској парцели број 474/3 КО Лајковац.

Увидом у Решење Одељења за комунално – грађевинске, стамбене и урбанистичке послове
општине Лајковац број 351-905/2010-03-1 од 17.02.2011. године утврђено је да је Живадину
Грујичићу одобрена употреба реконструисаног и дограђеног пословно-стамбеног објекта и
дограђеног пословног простора-намене за трговину, површине 25м2 на катастарској парцели
број 474/3 КО Лајковац.

Идејни пројекат промене намене објекта без извођења радова израђен је од стране „Трон
пројект“ ДОО Лајковац, Војводе Мишића број 94. Одговорно лице пројектанта је Влада
Обрадовић дир. главни пројектант Нада И. Обрадовић д.и.а. са лиценцом број 300 1232 03.
Идејни пројекат се састоји од 0 - главне свеске и 1 - пројекта архитектуре. Пројектном
документацијом је предвиђено да дограђени део објекта чија је намена пословни објекат-
трговина, који се састоји од продајног простора, степеница и оставе у приземљу и
складишног простора, степеница и ВЦ-а, изврши пренамена просторија у стамбени простор,
тако што продајни простор који се налази у приземљу постаје кухиња, складишни простор
постаје спаваћа соба а остава и ВЦ задржавају постојећу намену.

 Увидом у доказе о извршеној уплати таксе за подношење захтева и доношење решења о
одобрењу извођења радова 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 – усклађени 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-испр. 98/20 – усклађени
дин. изн, 144/20 и 62/21 – усклађени дин.изн).

            Чланом 145. Закона о планирању и изградњи, предвиђено је да се Решење о одобрењу
за извођења радова издаје инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или
објекту и који је доставио потребну техничку документацију, доказе о уплати одговарајућих
такси и накнада и друге доказе у складу са прописом којим се ближе уређује поступак
спровођења обједињене процедуре.

            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 (осам) дана од дана пријема истог. Жалба се подноси преко овог органа
са доказом о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 490,00 дин. 
према тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама на жиро рачун
840-742221843-57, са позивом на број 97 30-055, шифра плаћања 153.

  

Решење доставити:



Подносиоцу захтева;
Грађевинској инспекцији;
Архиви.

 

 

                                                                                                    Руководилац одељења

                                                                                         Предраг Мирковић дипл.инж.саобр.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 


