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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 134. 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 16., 17. и 18. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл.гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 146. Закона о општем 

управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ из Лајковца, (Матични број: 

07353154, ПИБ: 101343119) број ROP-LAJ-35881-CPI-2/2018 од 22.01.2018. године, за 

издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу Некатегорисаног пута у Бајевцу - 

Ивковићи (Категорија: Г Класификација: 211201, 211202), у укупној дужини 564,00 m, на 

кат. парцелама број 2471, 977 обе К.О. Бајевац, а за чију изградњу су издати локацијски 

услови бр. ROP-LAJ-35881-LOC-1/2017. од 04.12.2017. године, као непотпун. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

овом Одељењу за издавање решења о грађевинској дозволи, на кат. парцелама број 2471 и 

977 обе К.О. Бајевац, а који је заведен под бројем ROP-LAJ-35881-CPI-2/2018 од 

16.01.2018. године. 

По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 16. 

и 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: 

 Општа докуменатција: Локацијски услови бр. ROP-LAJ-35881-LOC-1/2017. 

од 04.12.2017. године, копија плана и препис листова непокретности број 

48 и 561 оба КО Бајевац; 

 Изјава Душана Ивковића од 01.12.2017 године; 



 Записник о усменој јавној расправи број 465-138/2017-04 од 27.11.2017. 

године; 

 Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС у висини од 

5.000,00 динара 

 Овлашћење за подношење захтева 

 Техничка документација: Извод из пројекта и Пројекат за грађевинску 

дозволу (0 – главна свеска, 2/2 – пројекат саобраћајница, 2/3 – пројекат 

геодетског обележавања, 2/4 - пројекат експропријације, 8 - пројекат 

саобраћаја и саобраћајне сигнализације), израђен од стране 

„ПУТИНВЕСТ“ д.о.о., предузеће за студије, пројектовање саобраћајница и 

инжењеринг, Лазара Саватића 8, 11080 Београд, и Извештај о Техничкој 

контроли пројекта извршене од стране ''Хидрокоп'' д.о.о., Браће Срнић 23а; 

 

Увидом у сам захтев утврђује се да постоје формални недостаци који спречавају 

даље поступање органа у овом предмету, с обзиром да уз овај захтев није приложена 

одговарајућа документација, и то: 

 Доказ да су решени имовинско-правни односи на кат. парцели 977 КО 

Бајевац у складу са чланом 135. и  чланом 69. Закона о планирању и 

изградњи. 

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", број 113/2015 и 

96/2016 и 120/2017), 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 3 дана од 

дана његовог достављања. 

 

Закључак доставити: 

 Подносиоцу захтева;  

 А р х и в и. 

 

 

 

 

  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

  Бојана Бојичић, дипл.пр.планер 

 


