
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за комунално-стамбене,  

грађевинске и урбанистичке послове 

Број: ROP-LAJ-8540-LOCH-2/2021 

Датум: 29.04.2021. 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 „FOODBERRIESS“, d.o.o. Раковац, ул. Мике 

Антића бр. 85, Беочин, за издавање локацијских услова, за изградњу објекта за складиштење воћа на 

ниским температурама - хладњаче на к.п. број 186/1 КО Непричава,  на основу члана 8. става 1., 

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 „FOODBERRIESS“, d.o.o. Раковац, ул. Мике Антића бр. 85, Беочин, ПИБ: 

111054200, Матични број: 21419109, број ROP-LAJ-8540-LOCH-2/2021 од 20.04.2021. године, за издавање 

локацијских услова, за изградњу објекта за складиштење воћа на ниским температурама - хладњаче на 

к.п. број 186/1 КО Непричава као непотпун. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„FOODBERRIESS“, d.o.o. Раковац, ул. Мике Антића бр. 85, Беочин, поднео је овом одељењу 

захтев за издавање локацијских услова за изградњу објекта за складиштење воћа на ниским 

температурама - хладњаче на к.п. број 186/1 КО Непричава, а који се води под бројем ROP-LAJ-8540-

LOCH-2/2021 од 20.04.2021. 

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију: 

 Идејно решење; 

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

 Доказ о уплати Републичке административне таксе за издавање локацијских услова у 

износу од 3.770,00 динара; 

 Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова 

од 2.000,00 динара; 

 Пуномоћје за подношење захтева. 

Током спровођења обједињене процедуре, проверавајући испуњеност формалних услова, 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, 37/2019 – др. закон и 9/2020), чланом 7. и 8. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) надлежни орган је утврдио 

следеће недостатке у Идејном решењу и то: 

 у прилогу 0.5.  главне свеске ИДР-а – ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ нису 

наведени назив просторног односно урбанистичког плана. Потребно је навести назив плана 

– „Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама 



Закона о планирању и изградњи („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 15/2018 и 

8/2019)“; 

 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ су део прилога 0.6. ПОДАЦИ О 

ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ, који је саставни део  0 – главне свеске идејног решења, а не 

свеске 1 - пројекат архитектуре у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта 

(''Сл. гласник РС'', бр.73/2019). Потребно је да табела ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И 

ЛОКАЦИЈИ буде саставни део 0 – главне свеске идејног решења. На следећем линку 

можете преузети прилоге који су саставни део Правилника о садржини, начину и поступку 

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта 

(''Сл. гласник РС'', бр.73/2019) http://www.eupropisi.com/dokumenti/kontrola_73_2019.pdf; 

 Планским документом „Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – 

усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник општине 

Лајковац“, бр. 15/2018 и 8/2019)“ дефинисано је да заштитни појас за државне путеве 1. 

реда-аутопутеве износи 40.0m. Увидом у ситуациони план идејног решења се види да је 

објекат постављен на мањој удаљености, тако да се налази у заштитном појасу аутопута. У 

складу са предметним планом у заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, 

забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање 

постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих 

садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама 

јавног пута и саобраћаја на јавном путу. У насељу ширина појаса се одређује 

урбанистичким планом. У заштитном појасу може да се гради, односно поставља, 

водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и 

телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл., по претходно 

прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке 

услове.  

Садржина Идејног решења дефинисана је Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Сл. гласник РС'', 

бр.73/2019), тако да је неопходно је Идејно решење у потпуности ускладити са овим Правилником и 

прилозима који су његов саставни део.  

Због наведених недостатака, донет је закључак као у диспозитиву. 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без 

обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 

административне таксе за подношење захтева и накнаде за Централну евиденцију, тако да је потребно 

приликом поновног подношења захтева уплатити накнаду за Централну евиденцију у износу 

2.000,00 динара. 

 

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 

 

http://www.eupropisi.com/dokumenti/kontrola_73_2019.pdf

