
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  

Општинска управа 

Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање  

Број: ROP-LAJ-21002-LOC-2/2018  

Датум: 20.03.2019. године  

Л а ј к о в а ц  

  

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање Општинске управе Општине 

Лајковац, решавајући по захтеву Општине Лајковац, из Лајковца,  ул. Омладински трг бр.1, за 

издавање локацијских услова, за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода - ППОВ 

Боговађа, на основу члана 8. става 1. 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", број 18/2016), доноси:  

  

З А К Љ У Ч А К  

  

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев Општине Лајковац, из Лајковца, ул. Омладински трг бр.1,  

Матични број: 07353154, ПИБ: 101343119, број ROP-LAJ-21002-LOC-2/2019 од 19.03.2019. 

године, за издавање локацијских услова, за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних 

вода - ППОВ Боговађа на кат. парц. бр. 328/1 и 330/2 обе КО Боговађа као непотпун.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

  

Општина Лајковац поднела је захтев овом одељењу за издавање локацијских услова за 

изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода - ППОВ Боговађа, на кат. парц.бр. 328/1 

и 330/2 обе КО Боговађа, а који се води под бројем ROP-LAJ-21002-LOC-2/2019 од 19.03.2019. 

године.  

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:  

 Идејно решење;  

 Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских 

услова; 

 Пуномоћје; 

 Хидролошку студију реке Љиг у профилу будућег испуста Боговађа;  

 Листове непокретности и копију плана; 

 Обавештење ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД 

Лазаревац, број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-215453/1-2018 од 02.08.2018. године 

 Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 310088/2 од 27.07.2018. године 

 Услови МУП, Сектора за ванредне ситуације 09/10 број 217-10321/18-1 од 

30.07.2018. године 

 Обавештење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 325-

05-716/2018-07 од 01.08.2018. године, на основу мишљења ЈВП „Србијаводе“ - 

ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 7163/1 од 01.08.2018. године 

који чине саставни део овог закључка.  

 



Општина Лајковац је 23.07.2018. године поднела је захтев овом одељењу за издавање 

локацијских услова за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода - ППОВ Боговађа 

број ROP-LAJ-21002-LOC-1/2018 од 23.07.2018. године који је одбачен Закључком број ROP-

LAJ-21002-LOC-1/2018 од 10.08.2018. године, због недостатака у идејном решењу. Подносилац 

захтева је сходно члану 8. став 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем имао могућност подношења усаглашеног захтева са отклоњеним 

утврђеним недостацима, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен и плаћања такси и накнаде наведених у члану 6. став 2. тачка 2. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем. Обзиром да подносилац захтева није 

поднео усаглашен захтев за издавање локацијских услова, већ нови захтев број ROP-LAJ-21002-

LOC-2/2019 од 19.03.2019. године, у обавези је да поново уплати накнаду за вођење централне 

евиденције и доказ о извршеној уплати приложи уз захтев. Увидом у комплетну документацију 

оба захтева утврђено је да је уз нови захтев приложен доказ о уплати таксе из првобитног 

захтева, тако да нису испуњени формални услови прописани чланом 7. став 1. тачка 4. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. 

На основу горе наведеног ово одељење је донело закључак као у диспозитиву. 

Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев уз достављање одговарајућег доказа 

о уплати накнаде за вођење Централне евиденције 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 три дана од дана 

достављања.  

  

Закључак доставити:  

- подносиоцу захтева., и  

- а р х и в и.                                                                                        

                                                                                                         

  

СТР.САРАДНИК                                                                   РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

Александар Сарић, ел.инж.                                        Бојана Бојичић, д.пр.планер  


