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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 Постројења за пречишћавање отпадних вода – 
ППОВ Словац у Лајковцу, 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 и 96/2016) и члана 115.-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-17250-LOCА-1/2017 од 15.06.2017. 
године, за издавање локацијских услова, за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних 
вода – ППОВ Словац у Лајковцу, 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 Постројења за пречишћавање отпадних вода – ППОВ Словац у Лајковцу, а који се 
води под бројем ROP-LAJ-17250-LOCА-1/2017 од 15.06.2017. године. 

Уз захтев за издавање Локацијских услова приложени су следећи документи: 
 Овлашћење, односно пуномоћје којим инвеститор овлашћује пуномоћника за 

подношење захтева 
 Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских 

услова 
 Идејно решење 
 Обавештење Одсека за санитарни надзор Ваљево 
 Услови Телеком Србија 
 Услови ЕД Лазаревац 
 Услови Градска чистоћа Лајковац 
 Решење РГЗ-а о упису права својине у листу непокретности бр. 338 КО Словац 
 Ситуациони план 
 План оплате објекта 

Као одговор на Захтев за издавање услова и сагласности за издавање локацијских услова 
и израду пројектне документације за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода – 
ППОВ Словац у Лајковцу од имаоца јавних овлашћења ЈВП „Србијаводе“ Београд, добили смо 
обавештење о непотуности поднетог захтева број 1-3182/1 од 20.06.2017. године, у коме су 
наведени разлози због којих се исти одбацује јер није достављено следеће: 

 Уз Захтев није достављена хидролошка студија реке-реципијента пречишћених 
отпадних вода (река Колубара) коју је потребно израдити ради прибављања 
мишљења Републичког хидрометеоролошког завода, како је дефинисано Тачком 6. 
Прилога бр. 2 Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних 
овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у 
поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. 
године);  



 У достављеном Идејном решењу недостаје опис планираних радова који се 
односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода у смислу описа 
планираних регулационих радова на уређењу једне од предметних катастарских 
парцела која се налази непосредно уз реку Колубару, као и подаци о тачној 
локацији будућег испуста, са предлогом планираних техничких решења за 
постављање предметне инфраструктуре на водном земљишту; 

 
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 и 96/2016), 
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 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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