
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  

Одељење за урбанистичке послове 

и просторно планирање  

Број: ROP-LAJ-21886-LOC-1/2019  

Датум: 19.08.2019. године  

Л а ј к о в а ц  

  

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање Општинске управе 

Општине Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора Васић Дејана из Лајковца, ул. 

Владике Николаја бр. 8, за издавање локацијских услова, за адаптацију дела стамбеног 

објекта у пословни простор, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19 и 37/2019 – др. закон) и 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 и 95/2018 – 

аутентично тумачење), доноси:  

  

 

З А К Љ У Ч А К  

  

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев Васић Дејана из Лајковца, ул. Владике Николаја бр. 8, ЈМБГ 

1010970771416, број ROP-LAJ-21886-LOC-1/2019 од 26.07.2019. године, за издавање 

локацијских услова, за адаптацију дела стамбеног објекта у пословни простор, на кат. парц. 

бр. 249/1 КО Лајковац као непотпун.   

  

О б р а з л о ж е њ е  

  

Васић Дејан поднео је овом одељењу захтев за издавање локацијских услова за 

адаптацију дела стамбеног објекта у пословни простор, на кат. парц. бр. 249/1 КО Лајковац, 

а који се води под бројем ROP-LAJ-21886-LOC-1/2019 од 26.07.2019. године.  

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:  

 Идејно решење;  

 Доказ о уплати таксе за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара; 

 Доказ о уплати у износу од 4.871,00 динара 

 Графички прилог;  

 Пуномоћје. 

 

Поступајући у складу чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 

бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/2019 – др. закон) и чланом 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене 

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

утврђени су следећи недостаци у поднетом захтеву: 



1. Подносилац захтева није доставио доказ о уплати Републичке 

административне таксе за подношење захтева у износу од 320,00 динара и 

Републичке административне таксе за издавање локацијских услова у износу 

од 1.880,00 динара (информације о висини такси и накнада можете видети на 

сајту општине на следећем линку http://www.lajkovac.org.rs/lokalna-

samouprava/informacije-o-taksama-u-oblasti-urbanizma-2/); 

2. У ИДР 0-главна свеска у обрасцу 0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И 

ЛОКАЦИЈИ наведено је: назив просторног односно урбанистичког плана - 

Просторни план општине Лајковац, а треба – План генералне регулације за 

насељено место Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 

5/2015 и 14/2018); 

3. У ИДР 0-главна свеска у обрасцу 0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И 

ЛОКАЦИЈИ наведено је: број катастарске парцеле и катастарска општина на 

којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу - Кат. Парцела 247/1, 2883, 

КО Лајковац, којих је Кат. Парцела бр. 247/1 КО Лајковац улица Владике 

Николаја – пешачка зона, а Кат. Парцела бр. 2883 КО Лајковац не постоји; 

4. Подносилац захтева није доставио ситуациони план са положајем објекта на 

локацији, приказаним габаритом, димензијама, карактеристичним 

висинским котама, удаљености од суседних парцела и суседних објеката 

(1:1000 – 1:200), који је обавезан прилог графичке документације идејног 

решења за зграде сходно члану 40. Правилника 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 ситуациони план израђен у складу са чланом 40. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/2018). 

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 
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