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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 инвеститора Комљеновић Милоша из Старих Бановаца, улица 

Аласка бр. 85, 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), на основу члана 8. став 2. и члана 12., став 2., 

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 Комљеновић Милоша из Старих Бановаца, улица Аласка бр. 85, 

ЈМБГ 0910973710008, број ROP-LAJ-34876-LOCH-2/2019 од 12.12.2019. године, за издавање 

локацијских услова, за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 1368/2 и 1369 обе КО 

Пепељевац као непотпун. 

  

О б р а з л о ж е њ е  

  

Комљеновић Милош поднео је овом одељењу захтев за издавање локацијских услова за 

изградњу стамбеног објекта, на кат. парц. бр. 1368/2 и 1369 обе КО Пепељевац, а који се води под 

бројем ROP-LAJ-34876-LOCH-2/2019 од 12.12.2019. 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 1.880,00 

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; 

 Ситуациони план; 

 Пуномоћје. 

 



У складу са чланом 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), ово одељење је прибавило следеће услове 

од ималаца јавних овлашћења: 
1. Обавештење о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење од ОДС 

„ЕПС- ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 8И.1.0.0-Д-

09.13-403832-УПП-19 од 23.12.2019. године 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 566431/2-2019 од 23.12 .2019. године   

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 20 од 08.01.2020. године 

 

У обавештењу добијеном од стране ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, 

Огранак ЕД Лазаревац, број 8И.1.0.0-Д-09.13-403832-УПП-19 од 23.12.2019. године, наведено је 

да захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење не садржи сву неопходну 

документацију. 

Недостајућа документација: 

Преко катастарских парцела 1368/2 и 1369 обе КО Пепељевац прелази надземна мрежа 

ниског напона 0,4 кВ. Да би се приступило изради услова потребно је да се пројектант изјасни 

колика је удаљеност од најистуренијег дела будућег објекта, хоризонтално и вертикално. 

 

На основу свега горе наведеног ово одељење је донело закључак као у диспозитиву. 

У складу са чланом 8. став 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 68/2019), подносилац захтева има право на поновно 

усаглашавање захтева у складу са ставом 6. овог члана, тј. без поновног достављања већ поднете 

документације и без поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде из 

члана 6. став 2. тачка 2) овог правилника. 

 

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 


