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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-8841-CPI-3/2018 од 27.09.2018. године, 
за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи фекалне канализацине 
мреже Словац - Непричава  (Категорија: Г;  Класификација: 222311), у Словцу, Ратковцу и 
Непричави, 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 
мреже Словац - Непричава, преко следећих кат. парцела бр. 429/3, 920, 921, 365/3, 188, 
189, 203, 204/2, 205, 206/2, 206/1, 207, 208, 209/2, 209/1, 209/3, 914/1, 937, 938, 27/4, 27/2, 
923/1, 914/7, 915/1, 946/2, 27/1, 942, 937 и 925/2 КО Словац, кат. парц. бр. 1172 и 1158/1 
КО Ратковац и кат. парцела бр. 2182 КО Непричава, а који се води под бројем ROP-LAJ-
8841-CPI-3/2018 од 27.09.2018. 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. 465-33/2018-04 сачињеног 
од стране Одељења за привреду и имовинско -правне послове Општинске 
управе Лајковац 

- Техничка документација: ИДП Идејни пројекат (0 – Главна свеска, 1 – Пројекат 

архитектуре, 3 – Пројекат хидротехничких инсталација, 4 – Пројекат 

електроенергетских инсталација, 5 -  Пројекат телекомуникационих и сигналних 

инсталација, 6 – Пројекат машинских инсталација и Елаборат енергетске 

ефикасности). 

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

формални недостатци који спречавају даље поступање органа у овом предмету, односно 
утврђују се да нису испуњени локацијски услови број ROP-LAJ-8841-LOC-2/2018, од 
10.08.2018. године, те се обавезује инвеститор да достави: 

 
- Доказ о решеним имовинско-правним односима у складу са локацијким 

условима и Законом 

- Да усклади наведене кат. парцеле у захтеву за изградњу и текстуалном делу 

техничке документације са графичким приказима  

 
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 
 
 
 
 


