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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, решавајући по захтеву Privrednog društva za proizvodnju I trgovinu 
BORVERK EUROTRADE DDOO Beograd, Мике Аласа 40, матични број 17402463, ПИБ 
100067257, у својству инвеститора, за издавање Решења о одобрењу извођења 
радова за изградњу  канализационог кишног колектора за одводњавање објеката са 
кат. Парцеле број 7265/1 КО Јабучје до постојећег кишног колектора у улици Боје 
Марковић у Лајковцу на катастарској парцели број 8474 КО Јабучје  која чини 
државни пут IIА реда број 145, преко катастарских парцела број 7099, 7272, 7273, 
7274  све КО Јабучје, на основу члана  145. 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, 31/19 и 9/2020), члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 68/2019) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 И 95/2018), доноси: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

          OДБАЦУЈЕ СЕ захтев Privrednog društva za proizvodnju I trgovinu BORVERK 
EUROTRADE DDOO Beograd, Мике Аласа 40, матични број 17402463, ПИБ 100067257, у 
својству инвеститора, за издавање Решења о одобрењу извођења радова за 
изградњу  канализационог кишног колектора за одводњавање објеката са кат. 
Парцеле број 7265/1 КО Јабучје до постојећег кишног колектора у улици Боје 
Марковић у Лајковцу на катастарској парцели број 8474 КО Јабучје  која чини 
државни пут IIА реда број 145, преко катастарских парцела број 7099, 7272, 7273, 
7274  све КО Јабучје, због формалних разлога. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

             Privredno društvо za proizvodnju I trgovinu BORVERK EUROTRADE DDOO Beograd, 
Мике Аласа 40, матични број 17402463, ПИБ 100067257, преко Драгана Оро из 
Београда, Цветанова Ћуприја 20, ЈМБГ 0802951710023, овлашћеног лица пуномоћника 
ХИДРОКОП привредно друштво за пројектовање и инжињеринг доо Београд, матични 



број 07419023 ПИБ 102007907, поднело је захтев за издавање Решења о одобрењу 
извођења радова за изградњу  канализационог кишног колектора за одводњавање 
објеката са кат. Парцеле број 7265/1 КО Јабучје до постојећег кишног колектора у 
улици Боје Марковић у Лајковцу на катастарској парцели број 8747 КО Јабучје  која 
чини државни пут IIА реда број 145, преко катастарских парцела број 7099, 7272, 
7273, 7274 све КО Јабучје. Уз захтев, инвеститор је доставио и: 

              -Општа документација: Локацијски услови број LOP-LAJ-35829-LOCH-2/2019 од 
11.02.2020. године са издатим условима за изградњу предметног објекта од стране 
имаоца јавних овлашћења  и који чине саставни део ликацијских услова. Листове 
непокретности број 317, 555, 565, 1237 и 1745 сви КО Јабучје, Снимак подземних 
инсталација, 

             -Техничка документација: Идејни пројека ( 0-Главна свеска; 3-Пројекат кишне 
канализације) који је сачињен од стране ХИДРОКОП привредно друштво за 
пројектовање и инжињеринг доо Београд, матични број 07419023 ПИБ 102007907, 
главвни и одговорни пројектант је Снежана Којовић дипл. Инг. Грађ. Број лиценце 314 
7412 04; Техничка контрола идејног пројекта која је сачињена од стране ВОДО-
ИНЖИЊЕРИНГ доо Београд, Устаничка 125х, координатор вршиоца техничке контроле 
и вршилац техничке контроле је Животије Миловановић дипл. Инж. Грађ. Број лиценце 
314 6450 4. 

           - Доказ о извршеној уплати административне таксе на поднети захтев и за 
доношење решења као  и накнаде за вођење централног регистра, 

           -Пуномоћје за подношење захтева. 

             У складу са чланом 28. Правилника о поступку спровођења обједдињене 
процедуре електронским путем (Службени гласник РС број 68/2019), надлежни орган 
је проверио испуњеност формалних услова за поступање по поднетом захтеву и 
утврдио да постоје одређени формални недостаци који спречавају надлежни орган да  
даље поступа и то: 

              -Уз захтев нису достављени  докази о решеним имовинско правним односима 
за надземне делове канализационе  мреже  (главни објекат, улазна и излазна места, 
ревизиона окна и сл.)  у складу са чланом 69. 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 и 9/2020). 
               
              -Идејни пројекат који је достављен  уз захтев, састоји се од 0-Главне свеске и 3-
Пројекта кишне канализације па је стога потребно извршити усаглашавање назива 
пројекта са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке ддокументације према класи и намени објеката („Службени 
гласник РС“ број 72/2018). 
 
               Ако подносилац захтева најкасније 30. дана од дана објављивања овог решења 
на интернет страници належног органа поднесе нов усаглашен захтев и отклони све 
недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново 



плаћа административне таксе и накнаде наведене у члану 27.став 2. тачка 2. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(Службени гласник РС број 68/2019). 
 
            ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против овог Решења подносилац захтева може 
изјавити приговор у Општинском већу Општине Лајковац, преко овог одељења, у року 
од три дана од дана достављања. 
 
 
           Доставити: Подносиоцу захтева 
 
                                                                                                                  За руководиоца одељења 

                                                                                                                       Н  А  Ч  Е  Л  Н  И  К 

                                                                                                     Живорад Бојичић дипл.правник 
 

 

 


