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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 инвеститора Воркапић Рада, из Београда,  ул. Ивана Ђаје бр. 5, 

за  издавање  локацијских услова, за изградњу Индустријске зграде за рецикловање гума 

пиролитичким поступком, на основу члана 8ђ. става 2 Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 7. и 8. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник 

РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) доноси: 

                 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев Воркапић Рада, из Београда,  ул. Ивана Ђаје бр. 5, број ROP-LAJ-

4600-LOC-1/2018 од 26.02.2018. године, за издавање локацијских услова, за изградњу 

Индустријске зграде за рецикловање гума пиролитичким поступком, на кат. парц. број: 104 К.О. 

Јабучје, као непотпун. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Воркапић Раде поднео је захтев овом одељењу за издавање локацијских услова за 

изградњу Индустријске зграде за рецикловање гума пиролитичким поступком, а који је заведен 

под бројем ROP-LAJ-4600-LOC-1/2018 од 26.02.2018. г. 

Уз захтев за издавање Локацијских услова приложени су следећи документи: 

 Овлашћење, односно пуномоћје којим инвеститор овлашћује пуномоћника за 
подношење захтева 

 Идејно решење 

 Информација о локацији 

 Препис листа непокретности бр. 2837 КО Јабучје и копија плана 

 Катастарско-топографски план 

 Доказ о уплати таксе за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара 

 Доказ о уплати општинске таксе за подношење захтева у износу од 106,00 динара 

 Доказ о уплати републичке таксе за подношење захтева у износу од 310,00 динара 
 

Поступајући у складу чланом 8ђ. став 2 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чланом 7. и 8. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 

113/2015, 96/2016 и 120/2017) и чланом 8. Одлуке о општинским административним таксама 

(„Службени гласник општине Лајковац“ број 11 од 26.12.2017. године) утврђено да Подносилац 

захтева није приложио уз захтев доказ о уплати општинске административне таксе за издавање 

локацијских услова у износу од 4.561,00 динара по тарифном броју 6, на жиро рачун 840-

742251843-73 по моделу 97 са позивом на број 30-055.  



Како нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву због наведених 

недостатака, то је овај орган на основу члана 18. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 

120/2017), поступио као у диспозитиву овог закључка.   

  

 Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев са отклоњеним недостацима у року 

од десет дана, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања закључка на интернет 

страници надлежног органа. 

 

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 


