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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе Општине Лајковац, решавајући по захтеву
инвеститора Радишић Ненада из Сопота ул. Милосава Влајића 46А и Стојковић Милана из Младеновца, ул. Светолика Ранковића 127Б, за
издавање локацијских услова за изградњу пословног објекта на к.п. број 138/4, 138/3 и 138/6 све КО Ћелије, на основу члана 8. става 2. и,
члана 12. став 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 Радишић Ненада из Сопота ул. Милосава Влајића 46А, ЈМБГ: 1906981710447 и Стојковић Милана из Младеновца,
ул. Светолика Ранковића 127Б, ЈМБГ: 0710979710418, број ROP-LAJ-42696-LOCH-2/2021 од 17.12.2021. године, за издавање локацијских
услова, за изградњу пословног објекта на к.п. број 138/4, 138/3 и 138/6 све КО Ћелије.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Радишић Ненад из Сопота ул. Милосава Влајића 46А и Стојковић Милан из Младеновца, ул. Светолика Ранковића 127Б, поднели су
овом одељењу захтев за издавање локацијских услова за изградњу пословног објекта на к.п. број 138/4, 138/3 и 138/6 све КО Ћелије, а који се
води под бројем ROP-LAJ-42696-LOCH-2/2021 од 17.12.2021. године.

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:

Идејно решење;
Катастарско-топографски план;
Графичке прилоге;
Доказ о уплати републичких административних такси;
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 за пројектовање и прикључење ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 20700-
D-09.13-357784-UPP-21 од 05.01.2022. године;

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 586178/2-2021  од 31.12.2021. године;
3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 219 од 14.01.2022. године;
4. Услови МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту број 09.9.1 број

217-20323/21-1 од 24.12.2021. године
5. Услови ЈП „Путеви Србије“ Београд, број ДБ-ЛАЈ-42696-У/2021 од 05.01.2022. године;

Увидом у ситуациони план Идејног решења растојање грађевинске линије од регулационе линије је 14,5м.

У условима ЈП „Путеви Србије” број ДБ-ЛАЈ-42696-У/2021 од 05.01.2022. године наведено је да заштитни појас државног пута има ширину
20m рачунајући од регулационе линије и њиме је одређена грађевинска линија на предметним парцелама. У заштитном појасу државног пута
забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и грађење и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње
саобраћајних површина пратећих, функционалних, садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног



пута и саобраћаја на јавном путу. Подземна и надземна грађевинска линија предметног објекта (укључујући и септичку јаму) поставља се на
растојању које не може бити мање од 20m од границе путног земљишта, тј. 21m од крајње тачке попречног профила државног пута (у овом
случају се граница путног земљишта поклапа са регулационом линијом). Пројектно решење предметног објекта не сме угрожавати путни
профил државног пута, безбедно одвијање саобраћаја на делу државног пута у непосредној близини, будуће редовно одржавање и не сме
проузроковати потешкоће и додатне трошкове одржавања и експлоатисања.

Такође је важно напоменути да је 15.12.2021. године у „Службеном гласнику РС“, бр. 123/2021, објављена уредба о утврђивању Просторног
плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом, која је ступила је на снагу 23.12.2021. године.
Предметне катастарске парцеле су обухваћене овим просторним планом, као што је приказано на графичком прилогу.

 

Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом може се преузети са линка:
https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/ponovljeni-javni-uvid-u-nacrt-ppppn-regionalnog-kolubarskog-sistema-snabdevanja-vodom.

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.

 

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
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