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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе Општине Лајковац, решавајући по захтеву
инвеститора Радовановић Саше и Радовановић Биљане из Ваљева, улица Карађорђева бр. 179/15, за издавање локацијских услова за
изградњу породичне куће са гаражом на к.п. број 163/4 КО Маркова Црква, на основу члана 8. 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 Радовановић Саше из Ваљева, улица Карађорђева бр. 179/15, ЈМБГ: 1005969771018 и Радовановић Биљане из
Ваљева, улица Карађорђева бр. 179/15, ЈМБГ: 0607975775013, број ROP-LAJ-26390-LOC-1/2021 од 15.08.2021. године, за издавање
локацијских услова, за изградњу породичне куће са гаражом на к.п. број 163/4 КО Маркова Црква као непотпун.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Радовановић Саша и Радовановић Биљана из Ваљева, улица Карађорђева бр. 179/15, поднели су овом одељењу захтев за издавање
локацијских услова за изградњу породичне куће са гаражом на к.п. број 163/4 КО Маркова Црква, а који се води под бројем ROP-LAJ-26390-
LOC-1/2021 од 15.08.2021. године.

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:

Идејно решење;
Катастарско-топографски план;
Графичке прилоге;
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, 9/2020 и 52/2021), 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 табели 0.7. Подаци о објекту и локацији – општи подаци о објекту и локацији нису наведени сви подаци који се односе на прикључак
на електродистрибутивну мрежу,  као што су укупан капацитет, врста прикључка, врста мерног уређаја, начин грејања, нетипични
потрошачи и сл., у складу са прилогом 1, табела 0.6. подаци о објекту и локацији, Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Сл. гласник РС'', бр.73/2019);
Пуномоћје за подношење захтева је потребно да потпишу оба даваоца пуномоћја, односно и Саша и Биљана Радовановић;
Увидом у Ситуациони план удаљеност објекта од границе суседне парцеле број 160/2 КО Маркова Црква је 0,58m, а према Просторном
плану најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за слободностојеће
стамбене објекте на делу бочног дворишта претежно северне оријентације 1,5 m;
У Идејном решењу индекс заузетости парцеле је 49,01 %,  а Просторним планом је прописано да је за зону породичног становања
максимални индекс заузетости 30 - 40 %;
Идејним решењем дефинисано је да је колски прилаз катастарској парцели број 163/4 КО Маркова Црква преко приступног пута, кат.



парц. бр. 163/6 КО Маркова Црква који је у приватној својини, тако да је потребно решити имовинско правне односе са власницима
парцела преко којих је планиран приступ јавној саобраћајници. Према Просторном плану Приступ парцели мора бити обезбеђен
пролазом минималне ширине 2,5 m, а уколико је прилазни пут дужи од 20 m онда он мора бити минималне ширине од 5,0 m и мора се
завршити окретницом.

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 Идејно решење у потпуности ускладити са
овим Правилником и прилозима који су његов саставни део.

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

 


