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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе
Општине Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора Милете Марковића из Лајковца,
улица Др Боје Марковића број 77, ЈМБГ: 0607971771412 и Снежане Марковић из Лајковца,
улица Др Боје Марковића број 77, ЈМБГ: 2403981775036, за издавање локацијских услова за
изградњу стамбеног објекта на кат.парц. бр. 1567/5 КО Лајковац, 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 Милете Марковића из Лајковца, улица Др Боје Марковића број 77,
ЈМБГ: 0607971771412 и Снежане Марковић из Лајковца, улица Др Боје Марковића број 77,
ЈМБГ: 2403981775036, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на
кат.парц. бр. 1567/5 КО Лајковац, број ROP-LAJ-1861-LOC-1/2023 од 26.01.2023. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Милета Марковић и Снежана Марковић поднели су овом одељењу, преко пуномоћника „ДА
Студио“ из Лазаревца, захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта
на кат.парц. бр. 1567/5 КО Лајковац, а који се води под бројем ROP-LAJ-1861-LOC-1/2023 од
26.01.2023. године.

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:



Идејно решење;
Катастарско-топографски план;
Графичке прилоге;
Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;
Доказ о уплати Републичке административне таксе;
Решење о утврђивању накнаде за промену намене земљишта из пољопривредног у
грађевинско;
Записник са IX седнице Комисије за планове општине Лајковац;
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 2540400-D-09.13-56070-UPP-23 од
19.02.2023. године;

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ИЈ Ваљево, број 59386/2-2023 од 08.02.2023. године;
3. Услови ЈП „Градска чистоћа “Лајковац, број 727 од 14.02.2023. године;
4. Одговор ЈП „Путеви Србије“ Београд, број МР-ЛАЈ-1861-У/2023 од 14.02.2023.

године.

 

У Одговору на захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење ЈП „Путеви
Србије“ Београд, број МР-ЛАЈ-1861-У/2023 од 14.02.2023, наведено је да је Идејно решење
потребно ускладити са Планом детаљне регулације „Тамнава“- Лајковац („Сл. гласник
општине Лајковац", број 1/2008), водећи рачуна да удаљење предметног објекта мора бити у
складу са важећом грађевинском линијом, као и о начину прикључења са катастарске
парцеле бр. 1567/5 КО Лајковац. Погребно је размотрити могућност промене локације
колског прилаза на локални некатегорисани пут (к.п. број 1562/6 КО Лајковац), јер није
дозвољено формирати колски прилаз са државног пута IIA реда број 145 на предметну
парцелу, због близине раскрснице са локалним некатегорисаним путем.

Према Уредби о локацијским условима („Сл. Гласник РС“, бр. 115/2020), члан 21. услове за
изградњу прикључка на јавни пут у насељу издаје надлежни орган јединице локалне
самоуправе, осим ако се ради о изградњи прикључка на државни пут првог реда.

У складу са горе наведеним обавештавамо вас да ћемо услове за изградњу предметног
објекта према достављеном Идејном решењу моћи да издамо након достављања допуне
неопходне документације.

 

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

 


