
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за комунално-стамбене,  

грађевинске и урбанистичке послове 

Број: ROP-LAJ-4693-LOC-1/2021 

Датум: 25.03.2021. године 

Л а ј к о в а ц 

Омладински трг бр. 1 

Тел: 014/3433-109 

С.А. 

 

Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе 

Општине Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора Јовановић Данијела, ул. Баирска бр. 23, 

Ваљево, за издавање локацијских услова, за изградњу  стамбеног објекта на кат. парц. бр. 478 КО 

Ћелије,  на основу члана 8. става 2. и члана 12., става 2., Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 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 Јовановић Данијела, ул. Баирска бр. 23, Ваљево, ЈМБГ: 

1009988770052,  број ROP-LAJ-4693-LOC-1/2021 од 23.02.2021. године, за издавање локацијских 

услова, за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 478 КО Ћелије као непотпун. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Јовановић Данијел, поднео је овом одељењу захтев за издавање локацијских услова за 

изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 478 КО Ћелије, а који се води под бројем ROP-LAJ-

4693-LOC-1/2021 од 23.02.2021. године. 

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију: 

 Идејно решење; 

 Катастарско-топографски план; 

 Графичке прилоге; 

 Доказ о уплати Републичке административне таксе за захтев у износу од 320,00 

динара; 

 Доказ о уплати Општинске административне таксе за захтев у износу од 108,54 
динара; 

 Доказ о уплати Републичке административне таксе за издавање локацијских услова 
у износу од 1.890,00 динара; 

 Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских 

услова од 1.000,00 динара; 

 Пуномоћје за подношење захтева. 

  



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. Услови ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД 

Лазаревац, број 8I.1.0.0-D-09.13-65868-UPP-2 од 03.03.2021. године 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 77932/2-2021 од 02.03.2021. године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 1019 од 12.03.2021. године 

4. Одговор на захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење од стране ЈП 

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, број СС-LAJ-4693-Д/2021 од 17.03.2021. године 

који чине саставни део овог закључка. 

У Одговору на захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење од стране ЈП 

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, број СС-LAJ-4693-Д/2021 од 17.03.2021. године, наведено је да је 

приложену документацију потребно допунити са:  

 Детаљним ситуационим планом са унетим подацима о тачном називу и реду државног пута, 
броју и деоници (поддеоници ) државног пута у ужој зони будућег објекта из Референтног 

система РС и стационажама државног пута у зони предвиђеног објекта. Овај ситуациони план 

мора садржати тачан планирани положај будућег објекта са свим растојањима истог у односу 

на елементе државног пута. 

 Карактеристичним попречним профилима државног пута са свим релевантним елементима и 

стационажама у зони у односу на будући објекат, односно у односу на све габарите будућег 

објекта који су најближи државном путу , са приказаним свим котама и растојањима габарита 

предвиђеног објекта у односу на државни пут. Достављени пројектни елементи објекта у 

Идејном решењу морају бити приказани у односу на профил државног пута, али са 

предвиђеним растојањима од државног пута. Нивелациони преглед положаја будућег објекта 

у односу на делове државног пута у зони, односно карактеристичне положаје будућег објекта 

у односу на карактеристичне попречне профиле државног пута у зони (са уцртаним 

елементима система одводњавања државног пута као саставног дела профила) мора бити 

јасно и недвосмислено приказан. Ако је недвосмислено приказано кроз ситуациони план да је 

габарит будућег објекта на знатно већем растојању од профила државног пута, а опет у 

складу са Чланом 33., 34. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18, 95/18-др.закон), 

није потребно достављати карактеристичне попречне профиле наведене у овом делу кроз 

прилоге графичког дела идејног решења. 

Ниједан пројектовани елемент будућег објекта ( непосредно или кроз пројектно решење о 

посредном прикључењу друге саобраћајнице на државни пут ), који је најближи елементима 

државног пута не сме ни у ком смислу бити предвиђен у Идејном решењу да би угрожавао сам 

државни пут, његове елементе, као и безбедно одвијање саобраћаја, системе одводњавања као и 

посредно или непосредно саму безбедност учесника у саобраћају.  

С обзиром да се поднети захтев односи на колски прилаз парцели 1012/2 КО Ћелије, која 

је дефинисана као “Асфалтни пут” у оквиру идејног решења и који се недвосмислено прикључује 

на државни пут , тиме и предметног објекта посредно са дефинисане парцеле 478 која излази на 

1012/2, потребно је да надлежни орган локалне самоуправе поднесе захтев за услове за 

пројектовање за прикључак тзв. ”асфалтног пута” на државни пут, односно образложи и прикаже 

детаљна пројектна решења прилаза-прикључка на државни пут са свим пројектним елементима а 

у складу са искључиво легално предвиђеним прикључком у обухвату планске документације. 

Напомиње се, да се услови за пројектовање од имаоца јавних овлашћења ЈП “Путева Србије” у 

овом захтеву траже за колски приступ парцели 1012/2, која је у ствари локална јавна 

саобраћајница, где се иста даље директно прикључује на државни пут и тиме се посредно 

прикључује и предметни објекат на државни пут, и ако нису већ дефинисани или добијени, 

морају бити предмет посебног захтева за прикључак локалне саобраћајнице на државни пут. 



Захтев за услове за пројектовање за изградњу објекта који се налази на предметној 

парцели и који се односи искључиво на растојање или положај габарита будућег објекта у 

односу на државни пут мора бити са пројектним решењем усклађен са Чл. 33. и 34. Закона о 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18, 95/18-др.закон ). 

 Техничка документација у складу са важећом законском регулативом мора бити потписана и 

оверена од стране одговорног пројектанта са приложеном лиценцом. 

 Техничка документација мора поседовати решење о фирми и решење о одређивању 
одговорног пројектанта и лиценце. 

 Техничка документација мора бити усклађена са Законом о планирању и изградњи („Сл. 
гласник“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 

одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 , 145/14 , 83/2018, 31/19, 

37/19-др. закон и 9/20), Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18, 95/18-др.закон ), 

Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 

32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18- др. закон, 87/18 и 23/19), Правилником о условима које 

са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи 

јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011) и осталим важећим Законима, прописима, 

правилницима и стандардима који важе за ову врсту посла. 

Због наведених недостатака, донет је 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.                                                                                                       

 

  

   

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ, 

ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

Предраг Мирковић, дипл. инж. саобраћаја 

 


