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Л а ј к о в а ц 

 

, 

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, решавајући по захтеву Општине Лајковац Омладински трг број 1. 

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

изградњу фекалне канализације дела насеља  Јабучју на кат. парцелама број 8747, 4957, 

5028, 8763, 5789, 5813, 5822, 5729, 5173, све КО Јабучје,  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", број 

68/2019), 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 канализације дела насеља  Јабучју на кат. парцелама број 8747, 4957, 

5028, 8763, 5789, 5813, 5822, 5729, 5173, све КО Јабучје, који је заведен по бројем ROP-

LAJ-8433--CPI-5/2019, због формалних недостатака. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинa Лајковац Омладински трг број 1. матични број 07353154, ПИБ 

101343119,у својству инвеститора, преко свог пуномоћника Предрага Мирковић из 

Лајковца, ул. Владике Николаја бр.10. ЈМБГ 2103975771416   поднео је овом одељењу 

захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу фекалне канализације дела насеља  

Јабучју на кат. парцелама број 8747, 4957, 5028, 8763, 5789, 5813, 5822, 5729, 5173, све 

КО Јабучје.  

 

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

17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  

(„Сл.гласник РС", број 68/2019), утврдио да је подносилац захтева доставио следећу 

документацију: 

- Општа документација: Локацијски услови ROP-LAJ-8433-LOCH-4/2019 oд 
03.12.2019, Изводи из листова непокретности број 1621, 1438, 1329, 1237, 317, 

све КО Јабучје 



- Техничка документација: Извод из пројекта, Пројекту за грађевинску дозволу 
(0 – Главна свеска, 3-Пројекат хидротехничких инсталација), Извештај о 

техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу, 

 

 Доказ о уплати накнаде за централну евиденцију и таксе за подношење 
захтева и доношење решења 

 Пуномоћjе за подношење захтева. 

 

             Увидом у достављену документацију утврђује се да постоје формални недостаци 

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

             -Подносилац захтева уз захтев није доставио доказ о решеним имовинско 

правним односима на катастарским парцелама на којима се налазе делови објекта који 

су везани за површину земљишта ( ревизиона окна-шахте). 

 

             У складу са чланом 69. став 3. 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), за 

објекте из става један овог члана ( водоводна и канализациона инфраструктура и сл.)који 

се састоје из надземних и подземних делова, грађевинска парцела формира се само за 

делове тих објеката који су везани за површину земљишта док се за подземне делове тих 

објеката у траси коридора не формира посебна грађевинска парцела. У складу са 

наведеним чланом став 11. на земљишту изнад подземних делова објеката из става 1. 

члана инвеститор има право пролаза испод земљишта уз обавезу сопственика, односно 

држаоца тог земљишта и да не омета изградњу, одржавање и употребу тог објекта. 

Ставом 12. наведеног члана, прописано је да у случају из става 11.овог члана, не 

доставља се доказ о решеним имовинско правним односима у смислу става 9. овог члана 

нити се формира грађевинска парцела за предметно земљиште, без обзира на намену 

земљишта.  

 

                   У складу са чланом 69. став 9. 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), 

као доказ о решеним имовинско правним односима на земљишту за објекте из става 1. и 

2. овог члана, осим доказа прописаних чланом 135. Закона о планирању и изградњи може 

се поднети и уговор о установљавању права службености, односно уговор о закупу 

земљишта у приватној својини са власником земљишта. За изградњу, доградњу и 

реконструкцију линијских инфраструктурних и електроенергетских објеката, као доказ 

о решеним имовинско правним односима на земљишту може се доставити и попис 

катастарских парцела са приложеним сагласностима власника односно корисника 
земљишта. 

 

               Поступајући по одредбама из члана 18. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем, уз навођење свих недостатака, ово одељење 

је донело 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 поновог 

плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде наведене у члану 

16.став2.тачка 3. правилника.  



 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог  Решења,може се уложити 

приговор Општинском Већу, преко овог Одељења, у року од 3 дана од дана достављања. 

 

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. 

 


