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Пдељеое за урбанистичке ппслпве и прпстпрнп планираое, Ппштинске управе 
ппштине Лајкпвац, решавајући пп захтеву РАДПВАНЧЕВИЋ ГПРАНА из Лајкпвца, ул. 
Љубпмира Кпвачевића бр. 12, а на пснпву члана 134. и 135. Закпна п планираоу и 
изградои („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – пдлуке УС, 50/2013 – пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 
145/2014), члана 18. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Сл.гласник РС“, брпј 113/2015 и 96/2016) и члана 25. Закпна п 
ппљппривреднпм земљишту („Сл.гласник РС“, брпј 41/2009 и 10/2013 – др. закпн) и члана 
146. Закпна п ппштем управнпм ппступку („Сл. гласник РС“, брпј 18/2016), дпнпси: 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

ПДБАЦУЈЕ СЕ, захтев РАДПВАНЧЕВИЋ ГПРАНА из Лајкпвца, брпј ROP-LAJ-20431-CPI-
2/2017 пд 11.08.2017. гпдине, за издаваое решеоа п грађевинскпј дпзвпли за стамбени 
пбјекта (Категприја: А; Класификација: 111011), на кат. парцели бр. 7114 КП Јабучје, а за 
чију изградоу су издати лпкацијски услпви бр. ROP-LAJ-20431-LOC-1/2017 пд 07.08.2017. 
гпдине, кап непптпун. 

 
П б р а з л п ж е о е 

 
РАДПВАНЧЕВИЋ ГПРАН из Лајкпвца, ппднеo је пвпм пдељеоу захтев за издаваое 

грађевинске дпзвпле за изградоу стамбенпг пбјеката у Јабучју, на кат. парцели брпј 7114 
КП Јабучје, а кпји је заведена ппд брпјем ROP-LAJ-20431-CPI-2/2017 пд 11.08.2017. гпдине.  

 
Пп пријему пвпг захтева надлежни прган је, ппступајући пп пдредбама из члана 16. 

и 17. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем 
(„Сл.гласник РС“, брпј 113/2015 и 96/2016) утврдип да је ппднпсилац захтева дпставип 
следећу дпкументацију: 
 

1. Техничка дпкументација: Извпд из прпјекта и (ПГД) Прпјекат за грађевинску 
дпзвплу (0 – Главна свеска, 1 – Прпјекат архитектуре и Елабпрат енергетске 
ефикаснпсти) и Извештај п техничкпј кпнтрпли ПГД – а 

2. Графичка дпкументација 
3. Пунпмпће за ппднпшеое захтева 



4. Дпказ п упалти накнаде за ппднпшеое захтева крпз ЦИС у изнпсу пд 3.000,00 
динара и 

5. Дпказ п уплати ппштинске административна такса у изнпсу пд 248,00 динара 
 
Увидпм у сам захтев утврђује се да ппстпје фпрмални недпстаци кпји спречавају 

даље ппступаое пргана у пвпм предмету, и тп: 
 
Инвеститпр је у пбавези, да у складу са чланпм 25. Закпна п ппљппривреднпм 

земљишту („Сл.гласник РС“, брпј 41/2009 и 10/2013 – др. закпн) и члана 2. Закпна п 
републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, брпј 43/2003 – др. 
закпн...50/2016), а за пптребе издаваоа грађевинске дпзвпле прилажи следећу 
дпкументацију: 

  
- Дпказ да је плаћена прпмена намена земљишта из ппљппривреднпг у 

грађевинскп земљиште  
- Дпказ п уплати републичке административне таксе  

 
Какп нису испуоени услпви прпписани закпнпм за издаваое грађевинске дпзвпле 

уз навпђеое свих недпстатака дпнет је закључак кап у дисппзитиву.  
 
Инвеститпр мпже једнпм ппднети усаглашен захтев са птклпоеним недпстацима у 

рпку пд десет дана пд дана пријема закључка, а најкасније у рпку пд 30. дана пд дана 
пбјављиваоа закључка на интернет страници, без пбавезе плаћаоа надпкнаде за ЦЕПП. 
 

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг закључка мпже се улпжити пригпвпр 
Ппштинскпм Већу, прекп пвпг Пдељеоа, у рпку пд 3 дана пд дана пријема истпг.          

Решеое дпставити: 

- Ппднпсипцу захтева; 

- А р х и в и. 
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