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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 Фекалног колектора у индустријској зони у Лајковцу,
на основу члана 210. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и
"Сл. гласник РС", бр. 30/2010) и члана 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010,
93/2012 и 101/2016), 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-25830-LOC-2/2017  од  27.02.2017.
године, за издавање локацијских услова, за изградњу Фекалног колектора у индустријској зони у
Лајковцу због ненадлежности. 

О б р а з л о ж е њ е

Општина Лајковац поднела је захтев овом одељењу за издавање локацијских услова за
изградњу Фекалног колектора у индустријској зони у Лајковцу, а који се води под бројем ROP-
LAJ-25830-LOC-2/2017 од 27.02.2017. године.

По  пријему  овог  захтева,  a поступајући  по  прибављеном  мишљењу  од  стране  ЈВП
„Србијаводе“  -  ВПЦ  „Сава-Дунав“,  број  1-4754/1  од  28.11.2016.  године,  ово  одељење  се
обратило надлежном одељењу Општине Лајковац ради прибављања водних услова. На основу
члана 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) и достављеног
закључка  надлежног  одељења  број ROP-LAJ-25830-LOC-2/2017  од  10.03.2017.  године,  а
поступајући у складу са чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским  путем  („Сл.  гласник  РС“,  број  113/2015  и  96/2016),  ово  одељење  је  донело
Закључак као у диспозитиву.

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 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.                                                                                      
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