
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  

Одељење за урбанистичке послове 

и просторно планирање  

Број: ROP-LAJ-14956-LOC-1/2019  

Датум: 14.06.2019. године  

Л а ј к о в а ц  

  

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање Општинске управе 

Општине Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора Републичког 

хидрометеоролошког завода, за издавање локацијских услова, за извођење радова на 

хидролошкој станици у Словцу, на основу члана 8ђ. став 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, 83/2018 

и 31/2019), члана 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 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 Републичког хидрометеоролошког завода, ПИБ: 

102217008, Матични број: 07003706, број ROP-LAJ-14956-LOC-1/2019 од 03.06.2019. 

године, за издавање локацијских услова, за извођење радова на хидролошкој станици у 

Словцу на кат. парц. бр. 68 КО Словац као непотпун.   

  

О б р а з л о ж е њ е  

  

Републички хидрометеоролошки завод поднео је овом одељењу захтев за издавање 

локацијских услова за извођење радова на хидролошкој станици у Словцу на кат. парц. бр. 

68 КО Словац, а који се води под бројем ROP-LAJ-14956-LOC-1/2019 од 03.06.2019. године.  

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:  

 Графички прилог;  

 Доказ о уплати таксе за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара; 

 Пуномоћје. 

 

Поступајући у складу чланом 8ђ. став 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, 145/201, 83/2018 и 31/2019), 

чланом 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) уочени су следећи недостаци: 



1. Није достављено Идејно решење израђено у складу са Правилником којим се 

уређује садржина техничке документације – Правилник о садржини, 

начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2018). Потребно је доставити Идејно решење израђено у складу са 

Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/2018); 

2. Приложени документи нису потписани валидним електронским 

сертификатом. Потребно је сва документа која се достављају у обједињеној 

процедури потписати квалификованим електронским потписом у складу са 

одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017). 

На основу свега горе наведеног ово одељење је 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.                                                                                        

                                                                                                         

  

НАЧЕЛНИК ОПШИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                        Живорад Бојичић, дипл. правник 


