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Л а ј к п в а ц 
  

Пдељеое за урбанистичке ппслпве и прпстпрнп планираое, Ппштинске управе 
ппштине Лајкпвац, решавајући пп захтеву ППШТИНЕ ЛАЈКПВАЦ, ул. Пмладински трг бр. 1, 
а на пснпву члана 145. Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009 – испр., 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – пдлуке УС, 50/2013 – 
пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 29. Правилника п ппступку 
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл.гласник РС“, брпј 113/2015 
и 96/2016) и члана 210. Закпна п ппштем управнпм ппступку („Сл. лист СРЈ“, брпј 33/97, 
31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 18/2016), дпнпси: 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
ПДБАЦУЈЕ СЕ, захтев ППШТИНЕ ЛАЈКПВАЦ из Лајкпвца, Матични брпј: 07353154, 

ПИБ: 101343119, кпји се впди ппд брпјем ROP-LAJ-18335-ISAW-1/2017 пд 23.06.2017. 
гпдине, за издаваое решеоа за пдпбреое рекпнструкције некатегприсанпг пута у 
Непричави (Категприја: Г;  Класификација: 211201), збпг непснпванпсти захтева. 

 
П б р а з л п ж е о е 

 
ППШТИНА ЛАЈКПВАЦ, Лајкпвца, ул. Пмладински трг бр. 1, ппднела је захтев пвпм 

Пдељеоу за издаваое решеоа за пдпбреое рекпнструкције некатегприсанпг пута у 
Непричависви на кат. парцелама брпј 2184/4 и 2184/1 пбе КП Непричава и кат. парцели 
брпј 315 КП Рубрибреза, а кпји се впди ппд брпјем ROP-LAJ-18335-ISAW-1/2017 пд 
23.06.2017. гпдине.  

 
Пп пријему пвпг захтева надлежни прган је, ппступајући пп пдредбама из члана 29. 

Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем 
(„Сл.гласник РС“, брпј 113/2015 и 96/2016) утврдип да је ппднпсилац захтева дпставип 
следећу дпкументацију: 

 
- Ппшта дпкументација: Инфпрмација п лпкацији брпј 350-92/2016-03 пд 

09.11.2016. гпд, пвлашћеое; 
  

 



- Техничка дпкументација: Идејни прпјекат некатегприсанпг пута у Непричави 
(Милпшевићи-Руклада). 

 
- Дпказ п упалти накнаде за ппднпшеое захтева крпз ЦИС 
 
Увидпм у лист неппкретнпсти брпј 70 КП Непричава, а и на пснпву Решеоа брпј 

465-31/2010-04 пд 07.07.2010. гпд. дпнетпг пд стране Пдељеоа за привреду и импвинскп-
правне ппслпве ппштине Лајкпвац, кпнстатује се да је на кат. парцели брпј 2184/4 КП 
Непричава извршена експрппријација у кприст ЈП „Путеви Србије“ Бепград, а за пптребе 
изградое инфраструктурнпг кпридпра на траси аутппута Хпргпш – Ппшега, те је пвп 
Пдељеое дпнелп закључак кап у дисппзитиву.      

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг Закључка мпже се улпжити пригпвпр, 
Ппштинскпм већу ппштине Лајкпвац, прекп пвпг Пдељеоа у рпку пд 3 дана пд дана 
оегпвпг дпстављаоа.  
 

              Закључак дпставити: 
 

- Ппднпсипцу захтева; 
- А р х и в и. 

 
 
                                                                                                                РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА 
                                                                                                          Бпјичић Бпјана, дипл. пр. планер 
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