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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, из Лајковца,  ул. 

Омладински трг бр.1, за  издавање  локацијских услова, за изградњу ФЕКАЛНЕ ЦРПНЕ 

СТАНИЦЕ „БОРВЕРК“ У ЛАЈКОВЦУ, на основу члана 8. става 2. и члана 12. Правилника 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 

113/2015 и 96/2016) и члана 146. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС", 

број 18/2016), доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев Општине Лајковац, из Лајковца, ул. Омладински трг бр.1,  

Матични број: 07353154, ПИБ: 101343119, број ROP-LAJ-31212-LOC-2/2017 од 10.10.2017. 

године, за издавање локацијских услова, за изградњу ФЕКАЛНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ 

„БОРВЕРК“ У ЛАЈКОВЦУ на кат.парц.бр. 8747 К.О. Јабучје као непотпун.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општина Лајковац поднела је захтев овом одељењу за издавање локацијских услова 

за изградњу ФЕКАЛНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БОРВЕРК“ У ЛАЈКОВЦУ, на кат.парц.бр. 

8747 К.О. Јабучје, а који се води под бројем ROP-LAJ-31212-LOC-1/2017 од 10.10.2017. 

године. 

Уз захтев, поступајући у складу са чланом 53а. 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) инвеститор је 

овом Одељењу доставио Идејно решење. 

У складу са чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл.гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), а на основу Дописа број 

ROP-LAJ-31212-LOC-1-НРАР-5/2017 од 23.10.2017. год. од стране ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

Београд, ул. Булевар Краља Александра бр. 282, ово Одељење је закључило да је неопходно 

доставити: 

 Идејно решење сачињено у складу са Правилником о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 96/16). 

 
Обавезна садржина Идејног решења:  
 

 Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са 

важећом законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним 

државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева (“Сл. Гласник 

РС” бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015)) и предлогом трасе инсталација са 

исказаном оријентационом стационажом пута на почетку и крају паралелног 

вођења и укрштаја са путем, на катастарско-топографској подлози у 

одговарајућој размери,  



 Геодетски снимљени попречни профили пута са свим елементима пута и 

границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане 

катастарско-геодетске подлоге) са дефинисаним положајем планираних 

инсталација и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, 

као и све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, дубину 

полагања поред и испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину 

подбушивања и др.),  

 Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото 

подлози, са приказаним државним путевима.  

Због наведених недостатака, донет је закључак као у диспозитиву. 

Услови прибављени у поступку спровођења обједињене процедуре су саставни део 

овог закључка, и то: 

1. Услови ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, 

број  ROP-LAJ-31212-LOC-1/2017 од 18.10.2017. године 

2. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац број 5458 од 24.10.2017. године 

3. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 392053/2-2017 од 16.10.2017. 

године 

4. Услови Одељења за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Ваљево 

бр. 530-53-1311/2017-10 од 18.10.2017. године. 

5. Услови од стране ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, број ROP-LAJ-31212-LOC-1-

НРАР-5/2017 од 23.10.2017. год. 

 

Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев уз достављање Идејног решења 

са отклоњеним недостацима у року од 30. дана од дана објављивања закључка без обавезе 

плаћања административних такси. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се уложити приговор, 

Општинском већу Општине Лајковац, преко овог одељења у року од три дана од дана 

достављања. 

 

Закључак доставити: 

- подносиоцу захтева., и 

- а р х и в и.                                                                                       

                                                                                                        

 

СТР.САРАДНИК                                                                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Александар Сарић, ел.инж.                                       Бојана Бојичић , д.пр.планер 


