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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, ул. Омладински трг бр. 1, 
а на основу члана 69. и 135. 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), члана 17. и 18. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл.гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), доноси: 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ из Лајковца, Матични број: 07353154, 
ПИБ: 101343119, који се води под бројем ROP-LAJ-18995-CPI-2/2018 од 09.10.2018. године, 
за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи фекалне канализацине 
Лајковачка пруга у Лајковцу (Категорија: Г, Класификација: 222311) преко кат. парц. бр. 
843, 850, 2695/1 и 1688/1 све КО Лајковац, као непотпун. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

          
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1, поднела је захтев 

овом Одељењу за издавање решења за одобрење изградње фекалне канализацине 
Лајковачка пруга у Лајковцу, преко следећих кат. парцела бр. 843, 850, 2695/1 и 1688/1 све 
КО Лајковац, а који се води под бројем ROP-LAJ-18995-CPI-2/2018 од 09.10.2018. године.  
 

По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 17. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл.гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) утврдио да је подносилац захтева 
доставио следећу документацију: 
 

- Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС у висини од 5.000,00 

дин; 

- Овлашћење за подношење захтева;  

- Копије плана са листовима непокретности; 



- Сагласности: Записник о усменој јавној расправи бр. 465-32/2018-04 сачињеног 
од стране Одељења за привреду и имовинско -правне послове Општинске 
управе Лајковац 

- Техничка документација: (ПГД) Пројекат за грађевинску дозволу (0 – Главна 

свеска и 3 – Пројекат хидротехничких инсталација) 

 
Увидом у техничку документацију, као и у списе предмета, утврђује се да постоје 

формални недостаци који спречавају даље поступање органа у овом предмету, и то: 
 
- Увидом у техничку документацију ((бр. техничке документације: 78/3 – 2018), 

коју је изради ПД „ХИДРОКОП“, д.о.о. ул. Браће Срнић 23а, Београд. Одговорно 
лице пројектанта је Драган Оро, а Главни пројектант и Одговорни пројектант је 
Снежана И. Којовић, дипл. грађ. инж. (Лиценца број 314 7412 04)), утврђено је 
да је објекат пројектован у складу са ПП РС Министарства за урбанизам 
стамбено-комуналне делатности и грађевинарство из Београда из 1996 
године, што не може бити плански основ за пројектовање објекта на 
територији општине Лајковац. 
 

- Да се техничка документација позива на Локацијске услове број ROP-LAJ-
11068-LOC-1/2016 од 17.06.2016. године. 

 
- Да није достављена техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу. 

 
Како нису испуњени услови прописани законом за издавање решења за одобрење 

изградње фекалне канализације, уз навођење  недостатака, донет је закључак као у 
диспозитиву.  

 
Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев са отклоњеним недостацима у 

року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније у року од 30. дана од дана 
објављивања закључка на интернет страници, без обавезе плаћања надокнаде за ЦЕОП. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се уложити приговор, 
Општинском већу општине Лајковац, преко овог Одељења у року од 3 дана од дана 
његовог достављања.  
 

              Закључак доставити: 
 

- Подносиоцу захтева; 

- А р х и в и. 

 

                                                                                                                РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                                          Бојичић Бојана, дипл. пр. планер 
 


