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Л  а  ј  к  о  в  а  ц 

 

 

            Општинска управа општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање, решавајући по захтеву Драгољуба Савковић из Пепељевца ЈМБГ 

0405960771419 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),члана 136. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“ број 18/2016),  доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев. Драгољуба Савковић из Пепељевца ЈМБГ 0405960771419 за 

издавање Решења којим се одобрава извођење радова за изградњу економског објекта, 

спратности По+П (Категорија: А; Класификација: 127141) на катастарској парцели број 1325/1 КО 

Пепељевац, због формалних недостатака. 

 

                                                 О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е                          

Драгољуб Савковић из Пепељевца, ЈМБГ 0405960771419, поднео је овом одељењу 

захтев за издавање Решења о одобрењу извођења радова за изградњу економског објекта, 

спратности По+П (Категорија: А; Класификација: 127141) од максималних габарита 11,20х9,20м, 

спратности По+П, пројектоване укупне БРГП надземно 87,32м2, укупне бруто изграђене 

површине 136,24м2, укупна нето површина 110,15м2, површине земљишта под објектом 

87,32м2, висина слемена 7,51м,  на катастарској парцели број 1325/1 КО Пепељевац која је 

уписана у Лист непокретности број 466 КО Пепељевац,  укупне површине 1305м2, у свему према 

Идејном пројекту . 

 По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 29. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени 

гласник РС“ број 113/2015 и 120/2017) утврдио да је подносилац захтева доставио следећу 

документацију: 

- Техничка документација: Идејни пројекат (0 – Главна свеска, 1 – Пројекат 

архитектуре) 

− Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева, за доношења решења 
о одобрењу извођења радова и накнаде за централну евиденцију. 



− Пуномоћjе за подношење захтева. 

− Орган надлежан за доношење решења је по службеној дужности прибавио доказ о 
праву својине на катастарској парцели  – Препис листа непокретности број 466 КО 
Пепељевац и Копију катастарског плана водова број 952-04-305-2679/2019 издату од 
стране Републичког геодетског завода  одељења за катастар водова Ваљево. 

Увидом у документацију прибављену по службеној дужности, надлежно одељење је 
утврдило да је на катастарској парцели број 1325/1 КО Пепељевац постављена 
телекомуникациона мрежа. 

Имајући у виду наведене чињенице, за извођење предметних радова потребно је 
прибавити локацијске услове у складу са чланом 29. став 1. тачка 4. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем  а идејни пројекат усагласити са 
добијеним локацијским условима. 

 

                 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 пријема истог. 

 

 

 

Закључак доставити                                                 

  Подносиоцу захтева                                              За Руководиоца одељења 

  архиви                                                                              Н  а  ч  е  л  н  и  к 

                                                                                                    Живорад Бојичић дипл. прав.  

 

                                    

 


