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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 53а-57. 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 8. 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 ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ из Лајковца, Матични број: 07353154, 

ПИБ: 101343119, који се води под бројем ROP-LAJ-8841-LOC-1/2018 од 10.04.2018. године, 
за издавање локацијских услова за изградњу фекалног колектора Непричава – Словац до 
постројења ППОВ Словац (Категорија: Г;  Класификација: 222311), као непотпун. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
          
 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ул. Омладински трг бр. 1, поднела је захтев овом Одељењу 
за издавање локацијских услова за изградњу фекалног колектора Непричава – Словац до 
постројења ППОВ Словац, на кат. парцелама бр. 429/3, 427/1, 428/3, 920, 921, 365/3, 188, 
189, 203, 204/2, 205, 206/2, 206/1, 207, 208, 209/2, 209/1, 209/3, 914/1, 937, 938, 27/4, 27/2, 
243/1, 243/2, 242, 923/1, 915/6, 915/4, 914/7, 915/1, 946/2, 27/1, 942, 937 и 925/2 све КО 
Словац, 1172 и 1158/1 обе КО Ратковац и 2182 КО Непричава, а који се води под бројем 
ROP-LAJ-8841-LOC-1/2018 од 10.04.2018. године.  
 

Уз захтев, поступајући у складу са чланом 53а. 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) 
инвеститор је овом Одељењу доставио Идејно решење.  

 



У складу са чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл.гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), а према допису 
број ROP-LAJ-8841-LOC-1-НРАР-5/2018 од 27.04.2018. год. од стране ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 
Београд, ул. Булевар Краља Александра бр. 282, наведени су формални недостаци идејног 
решења, због којих није могуће издати услове, а то су: 

- Идејно решење мора бити сачињено у складу Правилником о садржини, 
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/15, 77/15, 96/16 и 67/17) 

- Ситуациони план мора бити са приказом планираног решења, са обележеним 
државним путевима 

- Предлог трасе инсталација (графички прилози идејног решења израђују се на 
геодетској подлози, која садржи топографски приказ терена, са уцртаним 
границама парцела, са уписаним тачним ознакама државних путева 

те због наведених недостатака, донет је закључак као у диспозитиву. 
 
 Услови прибављени у поступку спровођења обједињене процедуре су сатавни део 
овог закључка, и то: 

1. Дописа број ROP-LAJ-8841-LOC-1-НРАР-5/2018 од 27.04.2018. год од стране ЈП 
„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, ул. Булевар Краља Александра бр. 282 

2. „ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ доо Београд, Огранак ЕД Лазаревац, ROP-LAJ-8841-
LOC-1/2018 од 27.04.2018. год 

3. ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, бр. 1781 од 27.04.2018. год 
4. Телеком Србије, Предузеће за телекомуникације ад, ИЈ Ваљево, бр. 167179/2 - 

2018 од 24.04.2018. год.   
             

Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев уз достављање Идејног 
решења са отклоњеним недостацима 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 
                                                                                                          Бојичић Бојана, дипл. пр. планер 
 
 
 


