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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе
Општине Лајковац, решавајући по усаглашеном захтеву инвеститора општине Лајковац, ул.
Омладински трг бр. 1, Лајковац, ПИБ 101343119, Матични број 07353154, за издавање
локацијских услова за изградњу Јавних површина у центру Јабучја, око дома МЗ, дома
здравља, поште на кат.парц. бр. 5490, 5491, 5492 и 5493 све КО Јабучје, на основу члана 7. и
8. 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 усаглашени захтев општине Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1, Лајковац,
ПИБ 101343119, Матични број 07353154, за издавање локацијских услова за изградњу
Јавних површина у центру Јабучја, око дома МЗ, дома здравља, поште на кат.парц. бр. 5490,
5491, 5492 и 5493 све КО Јабучје, број ROP-LAJ-8620-LOCH-2/2022 од 16.05.2022. године.

 

О б р а з л о ж е њ е



 

Општина Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1, Лајковац, поднела је овом одељењу
усаглашени захтев за издавање локацијских услова за изградњу Јавних површина у центру
Јабучја, око дома МЗ, дома здравља, поште на кат.парц. бр. 5490, 5491, 5492 и 5493 све КО
Јабучје, а који се води под бројем ROP-LAJ-8620-LOCH-2/2022 од 16.05.2022.

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:

Идејно решење;
Катастарско-топографски план;
Графичке прилоге;
Пуномоћје за подношење захтева. 

Увидом и усаглашени захтев и основни поднети захтев на који се односи усаглашавање
утврђено је да је усаглашени захтев поднет неблаговремено, односно да је прошло више од
30 дана од објављивања закључка о одбацивању првобитно поднетог захтева и подношења
усаглашеног, тако да је истекао рок за подношење усаглашеног захтева прописан чланом 8.
став 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“, број 68/2019).

      

Због наведених недостатака, донет је закључак као у диспозитиву.

Инвеститор може поднети нови захтев за издавање локацијских услова уз обавезу
достављања документације и плаћање накнаде за вођење централне евиденције.

 

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.                                                                                                      
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