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Општинска управа општине Лајковац, Одељење за комунално - стамбене, грађевинске и
урбанистичке послове, решавајући по захтеву општине Лајковац, Омладински трг број 1.
матични број 07351154, ПИБ 101343119, у својству инвеститора, за издавање Решења о
измени грађевинске дозволе за изградњу фекалне канализације у МЗ Рубрибреза на
катастарским парцелама број 1330, 563, 562, 559, 570, 573, 577, 582, 606, 608, 648, 649, 1331,
1332, 307, 1329, 91, 578, 583, 580, 306, 564 и 568 све КО Рубрибреза, за издавање решења о
измени грађевинске дозволе број: ROP-LAJ-37026-CPI-2/2021 од 02.04.2021. године, на
основу члана 8. 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, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и
52/2021), 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

O  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

      

МЕЊА СЕ услед промене у току грађења Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LAJ-
37026-CPI-2/2021 од 02.04.2021. године, издато од стране Одељења за комунално - стамбене,



грађевинске и урбанистичке послове општинске управе општине Лајковац, тако да
гласи:        

ОДОБРАВА СЕ инвеститору општини Лајковац, Омладински трг број 1. Матични

број 07351154, ПИБ 101343119 изградњи фекалне канализације у МЗ Рубрибреза на
катастарским парцелама број 1330, 563, 562, 559, 570, 573, 577, 582, 606, 608, 648, 649, 1331,
1332, 307, 1329, 91, 578, 583, 580, 306, 564 и 568 све КО Рубрибреза тип објекта – линијски
објекат, (категорије Г класификације 222311), укупна дужина колектора 2,866.60м, по
измењеној техничкој документацији.

            Сепарат измена Пројекта за грађевинску дозволу ( 0 - главнa свеска, 3 - пројекат
хидротехничких инсталација) је израђен од стране CRBC Србија огранак Београд Ужичка
58А Истраживачко-развојни центар Еко Морава пројект доо Кнеза Михајла 63, Параћин.
Одговорно лице пројектанта Дејан Марковић, главни пројектант је Ивана Глигорић
дипл.инж.грађ. са лиценцом број 314 5515 03. 

            У свему осталом решење о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-37026-CPI-2/2021 од
02.04.2021. године издато од стране Одељења за комунално – стамбене, грађевинске и
урбанистичке послове, општинске управе општине Лајковац, остаје неизмењено.

 

                                                           О б р а з л о ж е њ е

 

Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за комунално - стамбене, грађевинске и
урбанистичке послове, инвеститор општина Лајковац, поднела је захтев за измену решења
ROP-LAJ-37026-CPI-2/2021 од 02.04.2021. године, због измена насталих у току изградње
објекта фекалне канализације, а који је заведен под бројем ROP-LAJ-37026-CPА-3/2023 од
15.03.2023. године.

Уз захтев, инвеститор је приложио следећу документацију:

Локацијске услове број ROP-LAJ-30647-LOC-1/2020 од 20.11.2020. године са условима
добијеним од ималаца јавних овлашћења;
Решење о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-37026-CPI-2/2021 од 02.04.2021. године;
Записник о усменој јавној расправи;
Записник о усменој јавној расправи од 27.12.2021. године;
Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС;
Сепарат измена Пројекта за грађевинску дозволу (0 – главна свеска, 3 – пројекат
хидротехничких инсталација);
Захтев општине Лајковац за измену пројекта број 59/2021 од 29.10.2021. године;
Сагласност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 18.11.2021.
године;
Сагласност одговорног пројектанта и привременог надзора за измену пројекта;
Катастарско-топографски план број 953-2-005/2020-43 26.10.2020. године;
Графички прилози.

 

По пријему захтева за издавање решења о измени грађевинске дозволе, надлежни орган је
проверио испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, у складу са чланом



23. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“ број 68/2019) и констатовао да је уз захтев приложена сва потребна
документација. 

Поступајући по поднетом захтеву, а на основу достављене документације, овај орган је
утврдио следеће:

Грађевинском дозволом број ROP-LAJ-37026-CPI-2/2021 од 02.04.2021. године Одељење је
инвеститору општини Лајковац одобрило изградњу фекалне канализације у МЗ Рубрибреза
на катастарским парцелама број 1330, 563, 562, 559,570, 573, 577, 582, 606, 608, 648, 649,
1331, 91, 307,1329, 578, 583, 580, 306, 1332 све КО Рубрибреза.

У поступку по поднетом захтеву, у конкретном случају ради се о издавању решења о измени
грађевинске дозволе услед промене у току грађења.

Увидом у Захтев општине Лајковац за измену пројекта број 59/2021 од 29.10.2021. године,
утврђено је да се инвеститор услед уочених проблема са пројектованом трасом обратио
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за сагласност за измену
пројекта, уз приложену сагласност одговорног пројектанта фекалне мреже и привременог
надзора на извођењу радова на изградњи фекалне канализације.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре се дописом од 18.11.2021.
године сагласило са Захтевом општине за променом трасе канализационе мреже која се
гради у оквиру пројекта Чиста Србија.

Сепарат пројекта за грађевинску дозволу се састоји од 0 – главне  свеске и 3 – пројекта
хидротехничких инсталација, главни пројектант је Ивана Глигорић дипл.инж.грађ. са
лиценцом број 314 5515 03. Увидом у Сепарат пројекта за грађевинску дозволу обухваћена је
измена дела трасе фекалне канализационе мреже Ø200. Фекална канализација је предвиђена
на следећим катастарским парцелама, КО Рубрибреза, 1330, 563, 562, 559, 570, 573, 577, 582,
606, 608, 648, 649,1331, 1332, 307, 1329, 91, 578, 583, 580, 306, 564, 568 све КО Рубрибреза.

Уз Захтев инвеститор је доставио Записник о усменој јавној расправи од 27.12.2021. године
који је сачињен од стране Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке
послове. Увидом у Записник, надлежни орган је утврдио да је Мирослав Ивковић власник
катастарске парцеле број 564 КО Рубрибреза, сагласан да се због промене трасе фекалне
канализације, изведу радова на изградњи фекалног колектора на катастарској парцели која је
у његовој својини, како се не би рушила бетонска подзида и бунар са пијаћом водом на
катастарској парцели број 563 КО Рубрибреза.

Уз Захтев инвеститор је доставио Записник о усменој јавној расправи који је сачињен од
стране Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове. Увидом у
Записник, надлежни орган је утврдио да је Драган Јаковљевић власник катастарске парцеле
број 568 КО Рубрибреза, сагласан да се изведу радова на изградњи фекалног цевовода на
делу катастарске парцеле која је у његовој својини.

Обрачун и начин плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта који је саставни
део Решења о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-37026-CPI-2/2021 од 02.04.2021. године
прописује да се доприноси за уређење грађевинског земљишта НЕ ОБРАЧУНАВАЈУ за
објекте инфраструктуре у складу са чланом 97. Закона о планирању и изградњи и Одлуком о
утврђивању износа доприноса за уређење грађевинског земљишта.

            Подносилац захтева је уплатио накнаду за вођење централног регистра, а ослобођен
је плаћања републичких административних такси у складу са чланом 18.  Закона 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 - исправка, 98/2020 – усклађени 144/2020 и 62/2021).

            Чланом 142. Закона о планирању и изградњи, предвиђено је да се решење о измени
решења о грађевинској дозволи издаје инвеститору који уз захтев за издавање решења
достави нови пројекат за грађевинску дозволу или сепарат измене пројекта за грађевинску
дозволу  са изводом из пројекта за грађевинску дозволу.   

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;
Одељењу за буџет и финансије, Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних
прихода;
Грађевинској инспекцији;
Имаоцима јавних овлашћења;
Архиви.

                                                                                                              Руководилац одељења

                                                                                        Предраг Мирковић дипл. инж.
саобр.                                                                                        


