
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  

Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање  

Број: ROP-LAJ-18838-LOC-1/2018  

Датум: 20.07.2018. године  

Л а ј к о в а ц  

  

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање Општинске управе 

Општине Лајковац, решавајући по захтеву Општине Лајковац, из Лајковца,  ул. Омладински 

трг бр.1, за издавање локацијских услова, за изградњу Објекта пијаце са пратећим 

садржајима, на основу члана 8. става 2. и члана 12. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 

120/2017) и члана 146. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС", број 18/2016), 

доноси:  

  

З А К Љ У Ч А К  

  

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев Општине Лајковац, из Лајковца, ул. Омладински трг бр.1,  

Матични број: 07353154, ПИБ: 101343119, број ROP-LAJ-18838-LOC-1/2018 од 04.07.2018. 

године, за издавање локацијских услова, за изградњу Објекта пијаце са пратећим 

садржајима на кат. парц. бр. 491/1 КО Лајковац као непотпун.   

  

О б р а з л о ж е њ е  

  

Општина Лајковац поднела је захтев овом одељењу за издавање локацијских услова 

за изградњу Објекта пијаце са пратећим садржајима, на кат. парц.бр. 491/1 КО Лајковац, 

а који се води под бројем ROP-LAJ-18838-LOC-1/2018 од 04.07.2018. године.  

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:  

 Идејно решење;  

 Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање 

локацијских услова; 

 

У складу са чланом 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), ово одељење је 

прибавило следеће услове од ималаца јавних овлашћења:   

1. Обавештење ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД  

Лазаревац, број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-198756/1-2018-UPP од 16.07.2018. године   

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 282814/2-2018 од 11.07.2018. 

године   

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 3059 од 09.07.2018. године   

4. Услови Одељења за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Ваљево 

бр. 530-53-1059/2018-10 од 09.07.2018. године; 

који чине саставни део овог закључка.   



У обавештењу добијеном од стране ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, 

Огранак ЕД Лазаревац, број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-198756/1-2018-UPP од 16.07.2018. године, 

наведено је да је потребно је доставити Идејно решење у коме ће бити јасно дефинисани 

захтеви у погледу неопходне снаге за прикључење предметног објекта на 

електродистрибутивну мрежу, како би се прибавили технички услови од ОДС „ЕПС-

ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац за прикључење објекта на исту, 

и то: 

1. Да би се створили услови за прикључење објекта са захтеваном снагом од 

27.6kW(40A) потребна изградња објекта не би била могућа без испуњења 

следећих додатних услова, и то: изградња новог кабловског вода 1 kV 

проводником типа PP00 AS 4x70 mm2, од ТС 10/0.42kV, 630(400)kVA 

„Стадион“ Лајковац до слободностојећег ормана мерног места (ОММ) 

који би се поставио у близини новопланираног објекта. 

2. У случају захтева за прикључење објекта са захтеваном снагом од 

17.25kW(25A) Електродистрибуција Лазаревац може издати услове за 

пројектовање и прикључење објекта са постојећих капацитета 

електроенергетске инфраструктуре. 

Саставни део овог Закључка су услови ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО 

БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-198756/1-2018-UPP од 16.07.2018. 

године. 

На основу свега горе наведеног ово одељење је донело 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.                                                                                        

                                                                                                         

  

СТР.САРАДНИК                                                                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

Александар Сарић, ел.инж.                                        Бојана Бојичић , д.пр.планер  


