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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, из Лајковца,  ул. Омладински 

трг бр.1, за издавање локацијских услова, за изградњу Фекалне канализације насеља Требеж 

и постројења за пречишћавање отпадних вода, на основу члана 8ђ. става 2. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014 и 83/2018), члана 8. става 2. 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-23503-LOC-2/2019 од 27.03.2019. 

године, за издавање локацијских услова, за изградњу Фекалне канализације насеља 

Требеж и постројења за пречишћавање отпадних вода на кат. парц. бр. 1187, 575, 706, 707, 

8739/1, 683, 689, 1075, 1074, 1115, 1082, 1083, 1080, 1079, 1066, 1065 све КО Јабучје 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 Фекалне канализације насеља Требеж и постројења за пречишћавање отпадних 

вода, на кат. парц.бр. 1187, 575, 706, 707, 8739/1, 683, 689, 1075, 1074, 1115, 1082, 1083, 1080, 

1079, 1066, 1065 све КО Јабучје, а који се води под бројем ROP-LAJ-23503-LOC-2/2019 од 

27.03.2018. 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 Колубаре. 

 

  



Увидом у поднети захтев и идејно решење констатовано је да списак катастарских 

парцела наведених у табеларном приказу (0.5. Општи подаци о објекту и локацији) није 

усклађен са трасом фекалне канализације која је приказана на ситуационом плану фекалне 

канализационе мреже у графичком делу идејног решења. Увидом у графички прилог - 

ситуациони план фекалне канализационе мреже одводни колектор пролази преко кат. парц. 

1064 и 1063 обе КО Јабучје, које нису наведене у списку кат. парцела, а не пролази преко кат. 

парцела 1115, 706 и 707 све КО Јабучје које су наведене у списку парцела, тако да је потребно 

ускладити графички и текстуални део идејног решења. 

Из свега наведеног, а поступајући по члану 7. и 8. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 

120/2017), ово одељење је утврдило формалне недостатке садржане у приложеном идејном 

решењу те донело закључак као у диспозитиву. 

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 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  


