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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 145. 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, 145/2014 и 83/2018), члана 24. 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, који се води под бројем ROP-LAJ-36006-ISAW-2/2018 од 07.12.2018. 
године, за измену решења о одобрењу извођења радова број ROP-LAJ-36006-ISAW-1/2017 
од 20.11.2017. године за изградњу парковског сквера, као непотпун. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

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

овом Одељењу за измену решења о одобрењу извођења радова број ROP-LAJ-36006-
ISAW-1/2017 од 20.11.2017. године, за изградњу парковског сквера на кат. парцели бр. 244 
КО Лајковац, а који се води под бројем ROP-LAJ-36006-ISAWА-2/2018 од 07.12.2018. 
године.  
 

По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 24 
и 25. 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: 
 

- Решења о одобрењу извођења радова број ROP-LAJ-36006-ISAW-1/2017 од 

20.11.2017. године; 



- Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС у висини од 2.000,00 

дин; 

- Овлашћење за подношење захтева;  

- Пројекат за извођење (0 – Главна свеска, 1 – Пројекат архитектуре и 3 – 

Пројекат хидротехничке инсталације и 4 – Пројекат електротехничких 

инсталација) 

 
На основу приложене техничке документације надлежно Одељење утврђује да је: 

1. Инвеститор у обавези да достави електронско потписан захтев са јасно 

дефинисаним изменама у односу на издато решење о одобрењу 

извођења радова или нови пројекат за грађевинску дозволу односно 

сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу како би ово Одељење 

уопште могло да има увид на какве се измене мисли.  

 
Како нису испуњени услови прописани законом за издавање решења за измену 

решења, уз навођење  недостатака, донет је 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 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 
 

 

 
 
 
 

 
 


