
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  

Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање  

Број: ROP-LAJ-8433-LOC-3/2019  

Датум: 25.10.2019. године  

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 ЈАБУЧЈЕ – 

II ДЕО, 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 – одлуке УС, 50/2013 

– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019 – др. закон), 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 Општине Лајковац, из Лајковца, ул. Омладински трг бр.1,  

Матични број: 07353154, ПИБ: 101343119, број ROP-LAJ-8433-LOC-3/2019 од 08.10.2019. 

године, за издавање локацијских услова, за изградњу ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НАСЕЉА 

ЈАБУЧЈЕ – II ДЕО, на кат. парц. бр. 8747, 4957, 5028, 8763, 5789, 5813, 5822, 5729, 5173 све КО 

Јабучје као непотпун.   

  

О б р а з л о ж е њ е  

  

Општина Лајковац поднела је овом одељењу захтев за издавање локацијских услова за 

изградњу ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАБУЧЈЕ – II ДЕО, на кат. парц. бр. 8747, 

4957, 5028, 8763, 5789, 5813, 5822, 5729, 5173 све КО Јабучје, а који се води под бројем ROP-

LAJ-8433-LOC-3/2019 од 08.10.2019. године.  

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:  

 Идејно решење;  

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

 Обавештење о категоризацији државних путева; 

 Листови непокретности и копије планова; 

 Услови ЕПС-а; 

 Услови Телекома; 

 Графички прилози; 

 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 – одлуке УС, 

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019 – др. закон), 

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 у Идејном 

решењу:  

1. У Идејном решењу, потребно је дефинисати део коридора фекалне канализације 

у путном појасу Државног пута II A реда број 145 у складу са Уредбом о 

категоризацији "Службени гласник РС", бр. 105/2013, 119/2013, 93/2015), као и 

други део коридора у путном појасу општинских путева ОП-5, ОП-4, у складу са 

Изменом и допуном Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са 

одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник општине 

Лајковац“, бр. 15/2018); 

2. У Идејном решењу у 0-Главној свесци у обрасцу 0.5. Подаци о објекту и локацији 

– Општи подаци о објекту и локацији као назив просторног односно 

урбанистичког плана наведено је „ПДР – централна зона 1 – Лајковац (Сл. гл. Бр. 

06-64/10)“, а треба да пише „Измена и допуна Просторног плана општине 

Лајковац – усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник општине Лајковац“, бр. 15/2018)“. У истом обрасцу наведено 

је као место – „Лајковац, Јабучје“, а потребно је навести насеље Јабучје, Општина 

Лајковац, као и у делу који се односи на број катастарске парцеле/списак 

катастарских парцела и катастарска општина објекта: потребно је навести  део кат. 

парцеле бр. 8747 КО Јабучје, који не припада државном путу IIа реда број 145;  

3. У Идејном решењу у Пројекту хидротехничких инсталација у обрасцу 0.8. Сажети 

технички опис у првој реченици пише „…који је део Лајковца“,  а треба да пише 

„који је део општине Лајковац“. У истом обрасцу у другом пасусу наведено је „… 

а други део је лоциран поред пута Лајковац – Јабучје: Доњи Крај (бивши пут 

Р101)“, а треба да пише општински пут ОП-5 (7,4 km), повезује ОП-4 – државни 

пут II A реда број 145- Јабучје центар-општина Уб, постојећи, изграђен. У трећем 

пасусу истог обрасца наведено је „Траса је вођена између канала и пута…“, а 

цртана је у средини коловоза. 

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.                                                                                        

                                                                                                         

за руководиоца одељења 

НАЧЕЛНИК ОПШИНСКЕ УПРАВЕ 

Живорад Бојичић, дипл. правник 


