
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  

Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање  

Број: ROP-LAJ-33842-LOC-1/2019  

Датум: 08.11.2019. године  

Л а ј к о в а ц  

  

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање Општинске управе Општине 

Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора Мирковић Милке из Степања, за издавање 

локацијских услова, за изградњу стамбеног објекта, на основу члана 8ђ. 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. 68/2019) 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 Мирковић Милке из Степања, ЈМБГ 2004952776412, број ROP-

LAJ-33842-LOC-1/2019 од 04.11.2019. године, за издавање локацијских услова, за изградњу 

стамбеног објекта на кат. парц. бр. 839 КО Степање као непотпун. 

  

О б р а з л о ж е њ е  

  

Мирковић Милка поднела је овом одељењу захтев за издавање локацијских услова за 

изградњу стамбеног објекта, на кат. парц. бр. 839 КО Степање, а који се води под бројем ROP-LAJ-

33842-LOC-1/2019 од 04.11.2019. 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 републичке таксе за издавање локацијских у износу од 2.810,00 

динара; 

 Доказ о уплати републичке таксе за захтев у износу од 320,00 динара; 

 Доказ о уплати општинске таксе за захтев у износу од 109,00 динара; 

 Катастарско-топографски план; 

 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. 68/2019) уочени су следећи недостаци у Идејном решењу:  



1. У идејном решењу – 0 Главна свеска у обрасцу 0.7. Општи подаци о објекту и 

локацији као назив просторног, односно урбанистичког плана наведено је 

Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. 

гласник РС", бр. 22/2015), а треба навести план Измена и допуна Просторног плана 

општине Лајковац – усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник општине Лајковац“, бр. 15/2018), Карта уређајне основе за 

насеље Степање.  

2. У истом обрасцу наведено је „број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела 

и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу: Са 

предметне парцеле КП 839, КО Степање“, а предметна кат. парцела бр. 839 КО 

Степање нема директан приступ јавној саобраћајници – потребно је тачно 

дефинисати приступ предметне парцеле јавној саобраћајници. Парцели се приступа 

са општинског пута ОП-11, преко кат. парцеле број 841 КО Степање. 

3.  На насловној страни наведено је: „Инвеститор: Мирковић Милка Степање, Словац, 

Лајковац“, а потребно је Мирковић  Милка из Степања. На истој страни наведено је: 

„Објекат: Стамбени објекат КП 839, КО Степање“, а потребно је Објекат: Стамбени 

објекат, кат. парцела број 839 КО Степање. Свуда где се помиње парцела треба 

написати кат. парцела број 839 КО Степање. 

4. У обрасцу Сажети технички опис наведено је „Коефицијенти – Кз: 4,91% и Ки: 

0,049“, док је у графичком прилогу Катастарско-топографски план кп. бр. 839 

наведено: „Кз… 5,027% и Ки…0,05027“. Потребно је то ускладити и јасно 

дефинисати степен заузетости и степен изграђености (уместо коефицијент 

изграђености/заузетости ставити индекс изграђености/заузетости у складу са 

Законом и Правилником).  

5. Идејно решење је потребно у свему ускладити са одредбама Правилника о садржини, 

начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019) (чланови број 36.-40.), при 

чему нарочито треба обратити пажњу на члан број 40., став 1., тачка 1. и 2.  

Смерница за израду Идејног решења је и издата Информација о локацији 350-

70/2019-03 од 23.09.2019. године. 

 

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 


