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Л а ј к о в а ц 
  

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, решавајући по захтеву ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД“ ДОО 
ОГРАНАК „ЕД ЛАЗАРЕВАЦ“,  ул. Јанка Стајчића бр. 2, а на основу члана 145. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуке УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 
132/2014 и 145/2014), члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), доноси: 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ БЕОГРАД“ ДОО ОГРАНАК „ЕД 
ЛАЗАРЕВАЦ“, број ROP-LAJ-2306-ISAW-2/2018 од 09.03.2018. године, за издавање решења 
о одобрењу извођења радова за изградњу кабловског вода 10 kV од ТС 35/10 kV „Лаковац 
2“ до ТС 10/0,42 kV „Борверк 2“ (Категорија: Г; Класификација: 222410), на кат. парцелама 
бр.  2207/1, 2209/1, 2209/2, 2182/2, 2183/2, 2188, 2187, 17, 846, 31/2, 32/4, 46/2, 47/2, 847, 
1816, 2679/2 и 2684 све КО Лајовац и 8764, 7265/1 и 7099 све КО Јабучје, као непотпун. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ БЕОГРАД“ ДОО ОГРАНАК „ЕД ЛАЗАРЕВАЦ“, поднела 

је овом одељењу захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова за изградњу 
кабловског вода 10 kV од ТС 35/10 kV „Лаковац 2“ до ТС 10/0,42 kV „Борверк 2“, а који је 
заведена под бројем ROP-LAJ-2306-ISAW-2/2018 од 09.03.2018. године. 

 
По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 29. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл.гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016) утврдио да је подносилац захтева доставио 
следећу документацију: 
 

- Техничка документација: Идејни пројекат ИДП (0 – Главна свеска, 4 – Пројекат 
електроенергетских инсталација) 

- Пуномоће за подношење захтева 
- Доказ о упалти накнаде за подношење захтева кроз ЦИС у износу од 2.000,00 

динара и 



- Уговор број 8 И 1.0.0.-Д 09.13.-255420/4 од 10.01.2018. год о изградњи 
прикључка на дистрибутивни систем ел. енергије на основу решења о 
одобрењу за прикључење, закључен између ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ 
БЕОГРАД“ ДОО ОГРАНАК „ЕД ЛАЗАРЕВАЦ“ Лазаревац, ул. Јанка Стајчића бр. 2 (у 
својству инвестиотора) и ПД за производњу и трговину „БОРВЕРК ЕУРОТРАДЕ“ 
ДОО Београд, ул. Мике Аласа бр. 40 . 

 
Увидом у сам захтев утврђује се да постоје формални недостаци који спречавају 

даље поступање органа у овом предмету, и то: 
 
- Доказ о уплати републичке административна такса у износу од 310,00 динара 

(за подношење захтева по тарифном броју 1.) и износу од 800,00 динара (за 
решење које доноси орган у вршењу поверених послова по тарифном броју 
165.) у складу са Законом о републичким административним таксама („Сл. 
гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 
50/11, 70/11 – усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн, 93/12, 47/13 – 
услађени дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн , 45/15 - 
усклађени дин. изн, 83/15, 112/15, 50/2016 - усклађени дин. изн и 61/2017 - 
усклађени дин. изн.) 
 

- Доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 106,00 динара 
(за подношење захтева по тарифном броју 1.) и износу од 149,00 динара (за 
решење које доноси општински орган по тарифном броју 2.) Одлуке о 
општинским административним таксама („Сл. гласник општине Лајковац“, број 
11/17)  
 
 

Како нису испуњени услови прописани законом за издавање решења о одобрењу 
извођења радова уз навођење свих недостатака донет је закључак као у диспозитиву.  

 
Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев са отклоњеним недостацима у 

року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније у року од 30. дана од дана 
објављивања закључка на интернет страници, без обавезе плаћања надокнаде за ЦЕОП. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се уложити приговор 
Општинском Већу, преко овог Одељења, у року од 3 дана од дана пријема истог.          

Решење доставити: 

- Подносиоцу захтева; 

- А р х и в и.  

                                                                                                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

                                                                                           Бојана Бојичић, дипл. пр. планер 

 


