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Л  а  ј  к  о  в  а  ц 

 

Општинска управа општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и просторно 

планирање, поступајући по захтеву Општине Лајковац, Омладински трг број 1. матични број 

07353154, ПИБ 101343119, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу фекалне 

црпне станице у Словцу на кат.парцели број 937 КО Словац,  на основу члана 8ђ. и 135. 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 17. и 18. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл.гласник РС", број68/2019) и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018)  доноси:     

                                             

                                                          Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Општине Лајковац, Омладински трг број 1. матични 

број 07353154, ПИБ 101343119  за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу 

фекалне црпне станице Словац, категорије Г, класификације 222330, на катастарској парцели 

број 937 КО Словац, због формалних недостатака. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Општина Лајковац, Омладински трг број 1. матични број 07353154, ПИБ 101343119, у 

својству инвеститора, преко свог пуномоћника Предрага Мирковић из Лајковца, ЈМБГ 

2103975771416, поднела је захтев овом органу за издавање решења о грађевинској дозволи за 

изградњу фекалне црпне станице у Словцу на кат. парцели број 937 КО Словац. 

Уз захтев, инвеститор је приложио : 

-Општа документација: Локацијски услови ROP-LAJ-37080-LOC-1/2018 од 17.01.2019. 

године, Услови  ЈП „Градска Чистоћа“ Лајковац број 6566 од 31.12.2018. године, Услови „ЕПС 

Дистрибуција“ Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац од 04.01.2019 године, Услови 

„Телеком Србија“ Београд број 566403/2 од 25.12.2018. године, Услови Акционарског друштва 

за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ 

Београд број 2/2019-41 од 16.01.2019. године, Лист непокретности број 57 КО Словац,  Копија 

плана парцеле, Извод из катастра водова издатих од стране Републичког геодетског завода, 

Одељења водова Ваљево број 952-04-501/2018. од 14.12.2018. године. 

-Техничка документација: Извод из пројекта за грађевинску дозволу, пројекат за 

грађевинску дозволу (0-Главна свеска, 3-пројекат хидротехничких инсталација, 4-пројекат 

електроенергетских инсталација)  сачињен од стране „ХИДРОКОП“ доо Браће Срнића број 23а. 



Београд, Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу сачињену од стране Друштва за 

грађевинарство и пројектовање „ЛЕП ИЗГЛЕД“ доо Милована Лазаревића број 2, Лазаревац, 

Решење о верификацији Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу фекалне црпне станице 

ФЦС „Словац“ у Лајковцу број 2/2019-1535 од 14.10.2019 године донетог од стране 

Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура 

железнице Србије“ Београд, 

-Доказ о уплати накнаде за вођење централног регистра. 

Увидом у сам захтев и приложену документацију, утврђује се да постоје формални 

недостаци који спречавају даље поступање органа по овом предмету, а који се односе на : 

-Увидом у Услове „ЕПС Дистрибуција“ Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац 

од 04.01.2019 године, констатовано је да изградња објекта није могућа без закључења уговора 

о успостављању права службености између власника послужног добра и имаоца јавних 

овлашћења  „ЕПС Дистрибуција“ Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац ради 

постављања и приступа електроенергетским објектима на парцели власника послужног добра. 

У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура на 

предметном локалитету. Да би се омогућило прикључење објекта на дистрибутивни систем 

електричне енергије, потребно је изградити огранак МНН из ТС 10/042хВ „Марковићи“ Словац 

проводником НН СКС Х00/0-А 3х35+54.6мм2 и ХОО-А 4х16мм2. 

-Подносилац захтева није  уз захтев за издавање грађевинске дозволе проследио и 

уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђењу 

недостајуће инфраструктуре  с обзиром да је то услов за издавање грађевинске дозволе а све у 

складу са чланом 16.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл.гласник РС", број 68/2019).  

-Увидом у Лист непокретности број 57 КО Словац, утврђено је, да је катастарска парцела 

број 937 КО Словац, на којој треба да буде изграђен будући објекат „фекална црпна станица у 

насељеном месту Словац“ у државној својини Републике Србије, а да на истој ЈП „Железнице 

Србије“, има право коришћења, као и да је на истој изграђена железничка пруга.  

Увидом у акт Републичке дирекције за имовину Републике Србије 06 број 351-84/2019 

од 06. 06.2019. године, утврђено је да дирекција није надлежна за давање сагласности за 

изградњу предметног објекта на кат. парцели број 937 КО Словац већ надлежни орган 

управљача инфраструктуре а све у складу са чланом 71. Закона о железници („Службени гласник 

РС“ број 41/2018) којим је прописано да се у пружном  и инфраструктурном појасу могу 

постављати надземни и подземни електроенергетски водови, телеграфске и телефонске 

ваздушне линије и водови, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и 

постројења на основу испуњених услова и издате сагласности управљача инфраструктуре, као и 

да се уговор о праву службености пролаза закључује између управљача инфраструктуре и 

управљача комуналне инфраструктуре.  

 У складу са Локацијским условима број ROP-LAJ-37080-LOC-1/2018 од 17.01.2019. 

године, инвеститор је у обавези да уз захтев за издавањ грађевинске дозволе достави и доказ о 

решеним имовинско правним односима. 

Инвеститор није поступио по наведеним условима, односно није доставио уговор о 

праву службености пролаза закључен између Општине Лајковац и Акционарског друштва за 

управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ 



Београд као доказ о решеним имовинско правним односима што је у супротности са чланом 16. 

став 2. тачка 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл.гласник РС", број 68/2019). 

               У складу са чланом 17. Правилника, надлежни орган проверава испуњеност формалних 

услова за поступање по том захтеву а ако услови нису испуњени, како је то предвиђено чланом 

18. Правилника, надлежни орган захтев одбацује решењем уз навођење свих недостатака па је 

стога и донето решење као у диспозитиву.  

 

            Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев са отклоњеним недостацима у року 

од 30. дана од дана објављивања решења на интернет страници надлежног органа, без обавезе 

достављања документације поднете уз захтев који је одбачен нити поново плаћа 

административне таксе и накнаду наведену у члану 16.став 2. тачка 3. Правилника.  

 

 

                ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се уложити приговор 

Општинском Већу општине Лајковац, преко овог Одељења, у року од 3 дана од дана пријема 

истог. 

 

Закључак доставити: 
 Подносиоцу захтева; 

 А р х и в и                                                                            За руководиоца одељења 
                                                                                                           Н А Ч Е Л Н И К 

        Живорад Бојичић дипл. прав. 

 

 

 

     

 

 


