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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 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, број ROP-LAJ-6889-CPI-4/2018 од 29.08.2018. године, за издавање 
решења о грађевинској дозволи за изградњу примарног развода водоводне мреже дела 
насеља Јабучје – фаза I (Категорија: Г Класификација: 222210), за чију изградњу су издати 
локацијски услови бр ROP-LAJ-6889-LOCH-3/2018 од 24.07.2018. године, због 
неускађености поднетог захтева са приложеном техничком документацијом. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

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

Одељењу за издавање решења за одобрење изградње примарног развода водоводне 
мреже дела насеља Јабучје – фаза I, на кат. парцелама број 3479, 3890, 4438, 4861, 4957, 
5028, 5173, 5499, 5729, 5789, 6504, 6525, 8747, 8749, 8751, 8752, 8760, 8764, 8767, 3902, 
3900, 3897, 3896, 3893, 3890, 3278, 3279, 3280, 3283, 3290, 3293, 3294, 3419 и 3401 све КО 
Јабучје, а који се води под бројем ROP-LAJ-6889-CPI-4/2018 од 29.08.2018. 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: 

 

 Техничка документација: Извод из пројекта и ПГД Пројекту за грађевинску 
дозволу примарног развода водоводне мреже дела насеља Јабучје – фаза I (0 – 



Главна свеска, 2 - Пројекат конструкције, 3 – Пројекат хидротехничких 
инсталација, и Извештај о техничкој контроли ПГД – а; 

 Графички прилози у dwf формату; 

 Сагласност за изградњу; 

 Општа документација: Локацијски услови број ROP-LAJ-6889-LOCH-3/2018 од 
24.07.2018. године, копија плана, препис листа непокретности. 

 Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС у висини од 5.000,00 
дин; 

 Овлашћење за подношење захтева. 
 

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

даље поступање органа у овом предмету, а који се односе на приложену техничку 
документацију: 

- Траса цевовода прелази преко кат. парцеле бр. 8763, 8740 и 3404 КО Јабучке које 
нису наведене у текстуалном делу пројекта а ни у самом захтеву инвеститора 

- Траса цевовода не пролази преко наведених кат. парцела бр. 8752 и 5729 обе КО 
Јабучје  

- Наведене кат. парцеле бр. 3294, 3419 и 3401 све КО Јабучје припадају према 
техничкој документацији фази II изградње која није предмет овог захтева. 

 
те је ово одељење донело 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, преко овог Одељења, у року од 3 дана од дана пријема истог. 
 
 

Решење доставити: 

 Подносиоцу захтева; 

 А р х и в и. 
 

 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
 Бојана Бојичић, дипл. пр. планер 
 

 


