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Пдељеое за урбанистишке ппслпве и прпстпрнп планираое, Ппщтинске управе 
ппщтине Лајкпвац, рещавајући пп захтеву ППШТИНЕ ЛАЈКПВАЦ, ул. Пмладински трг бр. 1, 
а на пснпву шлана 145. Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009 – испр., 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – пдлуке УС, 50/2013 – 
пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 145/2014) и шлана 192. Закпна п ппщтем 
управнпм ппступку („Сл. лист СРЈ“, брпј 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 
18/2016), дпнпси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

ПДПБРАВА СЕ, ППШТИНИ ЛАЈКПВАЦ из Лајкпвца, Матишни брпј: 07353154, ПИБ: 
101343119 у свпјству инвеститпра, извпђеое радпва на изградои: 

 Прикљушнпг каблпвскпг впда 1kV типа PP 00-AS 4x150mm²,  из ТС 10/0.4 kV 
„Впјни круг“ щифра 322823 на кат. парцели бр. 3/7 КП Лајкпвац (Категприја 
пбјекта: Г; Класификација пбјекта: 222410), за напајаое пбјекта 
Предщкплске устанпве „ЛЕПТИРИЋ“ Лајкпвац изграђенпг на кат. парцели 
бр. 25/1 КП Лајкпвац, у Лајкпвцу, а трасиранпг ппдземнп у зпни улице 
Бприслава Пекића и Вука Карачића прекп кат. парцела бр. 10/5, 10/51 и 
25/7 све КП Лајкпвац, уписане у листу неппкретнпсти бр. 554, 466 и 2240 све 
КП Лајкпвац кап јавна свпјина Ппщтине Лајкпвац. 
 

Идејни прпјекат шини саставни деп пвпг рещеоа. 

Идејни прпјекат електпенергетскпг кабла 1kV из ТС 10/0.42 kV „Впјни круг“ щифра 
322823 дп Предщкплске устанпве „ЛЕПТИРИЋ“ у Лајкпвацу, израдилп је ЈП ЕПС Бепград, 
Пгранак РБ „Кплубара“, Прганизаципна целина „ПРПЈЕКТ“ Лазаревац, ул. Кплубарски трг 
бр. 8. Пдгпвпрни прпјектанти је  Дущица М. Сандић, дипл. инж. ел. (Лиценца брпј 350 
3928 03). 



Предрашунска вреднпст пбјекта је 1.943.200,00 динара. 

Пвп рещеое престаје да важи акп се не птппшне са извпђеоем радпва у рпку пд 2 
гпдине пд дана правнпснажнпсти рещеоа. 

 Инвеститпр је дужан да пвпм пргану ппднесе пријаву радпва најкасније 8 дана пре 
ппшетка извпђеоа радпва. 

 

П б р а з л п ж е о е 

ППШТИНА ЛАЈКПВАЦ, ппднела је захтев пвпм Пдељеоу за издаваое рещеоа за 
пдпбреое извпђеоа радпва на изградои прикљушнпг каблпвскпг впда 1kV из ТС 10/0.4 kV 
„Впјни круг“ щифра 322823, у дужинп пд 300 м, прекп кат. парцела бр. 3/7, 10/5, 10/51, 
25/7 и 25/1 за напајаое пбјекта Предщкплске устанпве „ЛЕПТИРИЋ“ Лајкпвац а кпји је 
заведен ппд брпјем ROP-LAJ-7301-ISAW-1/2017 пд 23.03.2017. гпдине. 

Рещавајући пп ппднетпм захтеву, а на пснпву дпкументације кпју сашиоава: 

- Ппщта дпкументација: Лпкацијски услпви брпј 350- 94/2014-03 пд 03.02.2015. 
гпд, Грађевинска дпзвпла за изградоу пбјекта вртића бр. 351- 74/2015-03 пд 
06.11.2015. гпдине, препис листа неппкретнпсти бр. 554, 466 и 2240 КП 
Лајкпвац.  
 

- Технишка дпкументација: (ИД) Идејни прпјекат електпенергетскпг кабла 1kV из 
ТС 10/0.42 kV „Впјни круг“ щифра 322823 дп Предщкплске устанпве 
„ЛЕПТИРИЋ“ у Лајкпвацу, (0 – Главна свеска и 1 – Прпјекат електрпенергетскпг 
кабла). 

 
Увидпм у ппднету дпкументацију, а у смислу шлана 145. Закпна п планираоу и 

изградои („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – пдлуке УС, 50/2013 – пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 
145/2014), пвп Пдељеое је утврдилп да су испуоени сви закпнпм предвиђени усклпви да 
се инвеститпру пдпбри извпђеое радпва на изградои прикљушнпг каблпвскпг впда, па је 
стпга дпнетп рещеое кап у дисппзитиву. 
  

Инвеститпр се пслпбађа пбавезе плаћаоа републишке адм. таксе у складу са 
шланпм 18. Закпна п републишким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 
43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011 и 93/2012) и пслпбађа се пбавезе 
плаћаоа ппщтинске адм. таксе у складу са шланпм 5. Пдлуке п ппщтинским 
административним таксама („Сл. гласник ппщтине Лајкпвац“, бр. 06-109/13-II пд 
24.12.2013. гпд.)  
                                                               

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа мпже се изјавити жалба 
Министарству грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре РС Бепград – Кплубарски 



пкруг у Ваљеву у рпку пд 8 дана пд дана пријема истпг. Жалба се ппднпси прекп пвпг 
пргана или неппсреднп вищем пргану. 
 

Рещеое дпставити: 
- Ппднпсипцу захтева; 
- Грађевинскпј инспекцији; 
- А р х и в и. 

 
 

 
 

                                                                                               РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА 
                                                                                               Бпјана Бпјишић, дипл. пр. планер 

 

 
 

 

 

 

 


