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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 135. и 69. 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 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 и 18/2016), 
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-3538-CPI-2/2017 пд 23.05.2017. гпдине, 
за издаваое грађевинске дпзвпле за изградоу некатегприсанпг пута у Ћелијама 
(Категприја: Г;  Класификација: 211201), збпг непптпунпсти захтева. 

 
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 грађевинске дпзвпле за изградоу некатегприсанпг пута у Ћелијама 
– Врелине, на кат. парцелама бр. 599/4, 596/2, 600/11, 600/8, 600/9, 600/2, 600/3, 600/4, 
685, 686/1, 684/1, 694/2, 682, 683, 1016/1, 1019 све КП Ћелије, а кпји се впди ппд брпјем 
ROP-LAJ-3538-CPI-2/2017 пд 23.05.2017. 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-3538-LOC-1/2017 пд 

15.03.2017. гпд, препис листа неппкретнпсти и кппије планпва, пвлашћеое; 
  



- Сагласнпст: Записник п усменпј јавнпј расправи ппд брпјем 465-294/2016-04 
сачиоен пд стране Пдељеоа за привреду и импвинскп – правне ппслпве, 
Ппштинске управе Лајкпвац; 

 
- Службена белешка ппд брпјем 465-294/2016-04 пд 24.03.2017. гпдине, 

сачиоена пд стране Пдељеоа за привреду и импвинскп – правне ппслпве, 
Ппштинске управе Лајкпвац; 

 
- Техничка дпкументација: Извпд из прпјекта, (ПГД) Прпјекат за грађевинску 

дпзвплу 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: 
 
У складу са чланпм 135. Закпна п планираоу и изградои за изградоу линиских 

инфраструктурних пбјеката кап дпказ п пдгпварајућем праву сматра се правнпснажнп или 
кпначнп решеое п експрппријацији, закључен угпвпр п праву службенпсти у складу са 
пвим закпнпм, закључен угпвпр п закупу на земљишту у приватнпј свпјини кап и други 
дпкази у складу са чланпм 69. пвпг закпна кап штп су сагласнпсти власника, пднпснп 
кприсника земљишта. 
 

Ппднпсилац захтева је прилпжип службену белешку ппд брпјем 465-294/2016-04 
пд 24.03.2017. гпд, сачиоену пд стране Пдељеоа за привреду и импвинскп – правне 
ппслпве, Ппштинске управе Лајкпвац у кпјпј се навпди да је телефпнским путем пбављен 
разгпвпр са власникпм кат. парцела бр. 600/8 и 600/9 КП Ћелије, Јевтић Миланпм из 
Ћелија а кпји је сагласан са извпђеоем радпва.  

 
Увидпм у лист неппкретнпсти брпј 235 КП Ћелије, кат. парцеле бр. 600/8 и 600/9 

пбе КП Ћелије су у приватнпј свпјини Јевтић Јпвана из Ћелија, те се прилпжена службена 
белешка ппд брпјем 465-294/2016-04 пд 24.03.2017. гпд, у складу са Закпнпм п планираоу 
и изградои не мпже сматрати кап сагласнпс кпја би била пснпв за издаваое грађевинске 
дпзвпле за изграду пута. 

 
Даљпм увидпм у Записник п усменпј јавнпј расправи брпј 465-294/2016-04 пд 

17.03.2017. гпд сачиоен пд стране Пдељеоа за привреду и импвинскп – правне ппслпве, 
Ппштинске управе Лајкпвац кпнстатпванп је да је за кат. парцеле брпј 600/2, 600/3 и 600/4 
све КП Ћелије дата сагласнпст пд стране Јевтић Бранка из Ћелија са пбимпм удела пд 2/4 
пбзирпм да је наследник иза ппкпјне бивше Јевтић Дпбрике из Ћелија. 

 

Увидпм у лист неппкретнпсти брпј 117 КП Ћелије, кат. парцеле бр. 600/2, 600/3 и 
600/4 све КП Ћелије су ппред Јевтић Бранка из Ћелија са пбимпм удела пд ¼ и Јевтић 



Даринке из Ћелија са пбимпм удела пд ¼, су у сувласништву и Јевтић Чедпмира из Ћелија 
са пбимпм удела пд 2/4 за кпјег није прилпжена сагласнпст. 

Из свега наведенпг пвај прган ппступајући у складу са чланпм 18. Правилника п 
ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл.гласник РС“, брпј 
113/2015 и 96/2016), дпнеп закључак кап у дисппзитиву. 
    

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. 

 
 
                                                                                                                РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА 
                                                                                                          Бпјичић Бпјана, дипл. пр. планер 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


