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Л а ј к п в а ц 
 

Пдељеое за урбанистичке ппслпве и прпстпрнп планираое, Ппштинске управе 
ппштине Лајкпвац, решавајући пп захтеву ППШТИНЕ ЛАЈКПВАЦ, ул. Пмладински трг бр. 1, 
а на пснпву члана члана 3. 16. 17. и 18. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене 
прпцедуре електрпнским путем („Сл.гласник РС“, брпј 113/2015 и 96/2016) и члана 210. 
Закпна п ппштем управнпм ппступку („Сл. лист СРЈ“, брпј 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник 
РС“, бр. 30/2010), дпнпси: 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
ПДБАЦУЈЕ СЕ, захтев ППШТИНЕ ЛАЈКПВАЦ из Лајкпвца, Матични брпј: 07353154, 

ПИБ: 101343119, кпји се впди ппд брпјем ROP-LAJ-30542-CPI-2/2017 пд 07.03.2017. гпдине, 
за издаваое грађевинске дпзвпле за пешачки деп улице Впјвпде Мишића (Категприја: Г 
Класификација: 211201, 211202), у дужини трптпара 664,27 м, и ширини 3 - 7 м, кап 
непптпун. 

 
П б р а з л п ж е о е 

ППШТИНА ЛАЈКПВАЦ, Лајкпвца, ул. Пмладински трг бр. 1, ппднела је захтев пвпм 
Пдељеоу за издаваое решеоа за пдпбреое изградое пешачкпг дела улице Впвпде 
Мишића у Лајкпвцу, на кат. парцели бр. 851/1 КП Лајкпвац, и делпвима кат. парцела бр. 
247/1, 237/1, 236, 423, 429/1, 430, 432, 439/1, 455, 460, 463/1, 468/1, 473, 853/2, 474/3, 
474/4, 322/8 све КП Лајкпвац, а кпји се впди ппд брпјем ROP-LAJ-30542-CPI-2/2017 пд 
07.03.2017. 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: 

- Ппшта дпкументација: Лпкацијски услпви брпј ROP-LAJ-30542-LOC-1/2016 пд 
30.11.2016. гпд, кппија плана, препис листа неппкретнпсти бр. 821, 554, 2240, 
466 све КП Лајкпвац, кап и преписи листа неппкретнпсти бр. 314, 2047, 1047, 
2073, 68, 71, 1353, 869 и 38 све КП Лајкпвац за кат. парцеле у власништву 



физичких лица прекп кпјих делпм се планира изградоа трптпара и за кпје су 
прибављене сагласнпсти службеним путем.  

- Сагласнпст: Сагласнпст дата пд стране Републичке дирекције за импвину 
Републике Србије 06 Брпј: 464-4528/2016 пд 14.02.2017. гпдине; Записник п 
усменпј јавнпј расправи брпј 465-221/2016-04 пд 07.12.2016. гпдине састављен 
пд стране Пдељеоа за привреду и импвинскп – правне ппслпве, Ппштинске 
управе Лајкпвац; 

- Техничка дпкументација: Извпд из прпјекта и ПГД Прпјекту за грађевинску 
дпзвплу Пешачкпг дела улице Впјвпде Мишића (0 – Главна свеска, 4 – Прпјекат 
јавне расвете, 8 – Прпјекат сапбраћаја и сапбраћајне сигнализације и 9 – 
Прпјекат сппљнпг уређеоа) и Извештај п техничкпј кпнтрпли ПГД – а. 

- Дпказ п упалти накнаде за ппднпшеое захтева крпз ЦИС 
 

Увидпм у сам захтев утврђује се да ппстпје фпрмални недпстаци кпји спречавају 
даље ппступаое пргана у пвпм предмету, и тп:  

- Неслагаое брпјева кат. парцела кпје су приказане у техничкпј дпкументацији са 
катастарским ппдлпгама  

- Техничка дпкументација није пптписана квалификпваним електрпнским 
сертификатпм  

те је пвај прган на пснпву члана 18. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене 
прпцедуре електрпнским путем („Сл.гласник РС“, брпј 113/2015 и 96/2016), дпнеп 
закључак кап у дисппзитиву. 

Инвеститпр мпже једнпм ппднети усаглашен захтев са птклпоеним недпстацима у 
рпку пд десет дана, а најкасније у рпку пд 30. дана пд дана пбјављиваоа закључка без 
пбавезе плаћаоа административних такси. 

    
ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг Закључка мпже се улпжити пригпвпр, 

Ппштинскпм већу ппштине Лајкпвац, прекп пвпг Пдељеоа у рпку пд 3 дана пд дана 
оегпвпг дпстављаоа.  
 

              Закључак дпставити: 
 

- Ппднпсипцу захтева; 
- А р х и в и. 
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