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   Oпштинска управа општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 
просторно планирање, решавајући по захтеву Миломира Јовановић из Лазаревца, ул. 
Алексе Ненадовића бр.10. ЈМБГ 1707952710214, за издавање решења којим се одобрава 
извођење радова на изградњи економског објекта, на основу члана 8ђ. и 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, 145/2014,83/2018 и 31/2019), члана 28. и 29. 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  Миломира Јовановић из Лазаревца, ул. Алексе 
Ненадовића бр.10. ЈМБГ 1707952710214,  за издавање решења о одобрењу за извођењу 
радова за  изградњу економског објекта, категорије А, класификације 127141 спратности 
П+0, габарита 9,60х4,40м, бруто површине 42,24м2, нето површине 37,25м2 на 
катастарској парцели број 547 КО Доњи Лајковац, као непотпун. 
 
 
                                                         О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
               Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за урбанистичке послове и 
просторно планирање  Миломир Јовановић из Лазаревца, ул. Алексе Ненадовића бр.10. 
ЈМБГ 1707952710214, преко Зоре Милосављевић из Лазаревца, Сувоборска број 2, 
овлашћеног лица пуномоћника Леп Изглед доо Лазаревац  поднео је захтев за издавање 
решења о одобрењу за извођење радова  на изградњи економског објекта, категорије 
А, класификације 127141, спратности П+0, габарита 9,60х4,40м, бруто површине 
42,24м2, нето површине 37,25м2 на катастарској парцели број 547 КО Доњи Лајковац. 
 
               Уз захтев инвеститор је приложио: Идејни пројекат који се састоји од 0-Главне 
свеске и 1- пројекта архитектуре; доказ о уплати републичке административне таксе за 
подношење захтева и доношење решења и доказ о уплати накнаде за ЦЕОП; пуномоћје 
за подношење захтева и Локацијске услове ROP-LAJ-13620-LOC-1/2019 од 05.07.2019. 
године. 
 



               Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву 
нису испуњени формални услови, односно да није поступљено-достављена 
документација  у складу са Локацијским условима број. ROP-LAJ-13620-LOC-1/2019 од 
05.07.2019. године.  
 
                Увидом у локацијске услове утврђeно је да је приступ јавном путу, који је 
изграђен на катастарској парцели број 546, катастарске парцеле број 547 КО Доњи 
Лајковац планиран преко катастарске парцеле број 549/1  КО Доњи Лајковац која је у 
сувласништву  Јовановић Миломира и Вере Петровић. Kao посебан услов за изградњу 
предметног објекта који је  предвиђен локацијским условима је обавеза инвеститора да 
уз захтев за издавање решења у складу са чланом 145 Закона о планирању и изградњи, 
инвеститор достави и оверену сагласност сувласника на катастарској парцели број 
549/1,  Вере Петровић  за коришћење дела  катастарске парцеле као пут до приступног 
јавног пута који је у јавној својини општине Лајковац. У датој сагласности потребно је 
дефинисати који део катастарске парцеле и у којој површини, ширини и дужини ће 
служити као пут. Сагласност је потребно прибавити пре издавања решења, односно исту 
је потребно доставити уз захтев за издавање решења. 
 
              На овако утврђено чињенично стања, имајући у виду да за поступање по захтеву 
нису испуњени формални услови предвиђени Локацијским условима, то су се стекли 
услови предвиђени чланом 8ђ. и 145. Закона о планирању и изградњи за примену 
наведених прописа па је стога и донет Закључак као у диспозитиву. 
 
                 Поступајући по одредбама из члана 29. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем, уз навођење свих недостатака, ово 
одељење је донело Закључак као у диспозитиву. 

 
Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев са отклоњеним недостацима 

у року 10. дана од пријема овог закључка  а најкасније 30. дана од дана објављивања 
закључка на интернет страници, без обавезе достављања документације поднете уз 
захтев који је одбачен нити поново плаћа накнаду за  подношење захтева. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се уложити приговор 
Општинском Већу, преко овог Одељења, у року од 3 дана од дана достављања. 

 
 
 
 
 
                                                                              За-Руководилац одељења-а 
                                                                                          Н а ч е л н и к 
                                                                              Живорад Бојичић дипл. правник 

 
 

 
                 
 


