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Л а ј к о в а ц 
 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, решавајући по захтеву ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ, ул. Омладински трг бр. 1, 
а на основу члана 134, 135. и 69. 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 и 145/2014) и члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), доноси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

ОДОБРАВА СЕ, ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ из Лајковца, Матични број: 07353154, ПИБ: 
101343119, у својству инвеститора, изградња: 

 Примарног развода водоводне мреже дела насеља Јабучје у Лајковцу – 
ФАЗА 1 - (Категорија: Г, Класификација: 222210), где је укупна дужинa 
водоводне мреже 14295,03 m, (Пречник Ø200 дужине 1504,38 м, Ø150 
дужине 3778,62 м, Ø100 дужине 6159,31 м, Ø80 дужине 2772,72 м, Ø50 
дужине 80,00 м), преко следећих кат. парц. број 3479, 3890, 4438, 4861, 
4957, 5028, 5173, 5499, 5789, 6504, 6525, 8740, 8747, 8749, 8751, 8760, 8763, 
8764, 8767, 3902, 3900, 3897, 3896, 3893, 3890, 3278, 3279, 3280, 3283, 3290, 
3293 и 3404 све КО Јабучје, а у свему према ПГД Пројекту за грађевинску 
дозволу и локацијским условима бр. ROP-LAJ-6889-LOCН-3/2018 од 
24.07.2018. године, који чине саставни део овог решења.   
 

 ПГД Пројекат за грађевинску дозволу – Примарног развода водоводне мреже дела 
насеља Јабучје у Лајковцу – ФАЗА 1 (бр. техничке документације: 24/0 – 2018), израдило је 
ПД „ХИДРОКОП“, д.о.о. ул. Браће Срнић 23а, Београд. Одговорно лице пројектанта је 
Драган Оро. Главни пројектант је Јелица М. Мићић, дипл. грађ. инж. (Лиценца број 314 
В361 05). Одговорни пројектант је Јелица М. Мићић, дипл. грађ. инж. (Лиценца број 314 
В361 05). 



 Техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу извршио је „Водоинжењеринг“ 
д.о.о., ул. Устаничка 125h, Београд. Вршилац техничке контроле је Животије С. 
Миловановић, дипл. грађ. инж. (Лиценца број 314 6450 04). 

Предрачунска вредност објекта је 87.505.624,80 динара. 

 
Ово решење престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта у року од 2 

године од дана правноснажности решења.  

Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радова најкасније 8 дана пре 
почетка извођења радова. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, поднела је захтев овом Органу за издавање решења за 
одобрење изградње примарног развода водоводне мреже дела насеља Јабучје у Лајковцу 
– ФАЗА 1, преко следећих кат. парц. број 3479, 3890, 4438, 4861, 4957, 5028, 5173, 5499, 
5789, 6504, 6525, 8740, 8747, 8749, 8751, 8760, 8763, 8764, 8767, 3902, 3900, 3897, 3896, 
3893, 3890, 3278, 3279, 3280, 3283, 3290, 3293 и 3404 све КО Јабучје, а који се води под 
бројем ROP-LAJ-6889-CPI-5/2018 од 11.09.2018. године.  

 

Решавајући по поднетом захтеву, а на основу документације коју сачињава: 

- Општа документација: Локацијски услови број ROP-LAJ-6889-LOCН-3/2018 од 
24.07.2018. године, преписи листова непокретности, копије планова, катастар 
подземних инсталација 

- Овлашћење за подношење захтева.  
- Сагласности: Записник о усменој јавној расправи бр. 465-31/2018-04 од 

23.08.2018. године сачињеног од стране Одељења за привреду и имовинско -
правне послове Општинске управе Лајковац; 

- Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС у износу од 5.000,00 
динара; 

- Техничка документација: Извод из пројекта и (ПГД) Пројекат за грађевинску 
дозволу – Примарни развод водоводне мреже дела насеља Јабучје у Лајковцу – 
ФАЗА 1  (0 – Главна свеска и 3 – Пројекат хидротехничких инсталација) и 
Извештај о техничкој контроли ПГД – а; 

 
а у складу са чланом 69. став 10. 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 и 145/2014), по коме инвеститор има 
право пролаза на земљишту изнад подземних делова линијских инфраструктурних 
објеката, уз обавезу сопственика, односно држаоца тог земљишта да не омета изградњу, 



одржавање и употребу тог објекта, ово Одељење утврдило да су испуњени услови 
прописани чланом 134. и 135. истог закона, па је стога донето решење као у диспозитиву. 
  

Инвеститор се ослобађа обавезе плаћања републичке адм. таксе у складу са 
чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 
43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 
- усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. 
изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 
3/2018 - испр. и 50/2018 - усклађени дин. изн.) и ослобађа се обавезе плаћања општинске 
адм. таксе у складу са чланом 5. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. 
гласник општине Лајковац“, бр. 11 од 26.12.2017. год.)  
                                                               

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 или непосредно вишем органу. 
 
 

Решење доставити: 
- Подносиоцу захтева; 
- Грађевинској инспекцији; 
- А р х и в и. 

 
                                                                                                     РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                              Бојичић Бојана, дипл. пр. палнер 
 

                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 


