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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 Предузећа за производњу и трговину „БОРВЕРК 
ЕУРОТРАДЕ“ ДОО, Београд, ул. Мике Аласа бр. 40, 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) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 
бр. 18/2016), доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

ОДОБРАВА СЕ, ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈИ БЕОГРАД“ ДОО Београд, ул. 
Масарикова бр. 1-3, (Матични број: 07005466; ПИБ: 10001378), ОГРАНАК „ЕД ЛАЗАРЕВАЦ“, 
ул. Јанка Стајчића бр. 2, у својству инвеститора, односно Предузећу за производњу и 
трговину „БОРВЕРК ЕУРОТРАДЕ“ ДОО, Београд, ул. Мике Аласа бр. 40, (Матични број: 
17402463; ПИБ: 100067257), у својству финансијера, изградња подземног: 

 КАБЛОВСКОГ ВОДА 10 kV од ТС 35/10 kV „Лаковац 2“ до ТС 10/0,42 kV 
„Борверк 2“ (Категорија: Г; Класификација: 222410), у дужини 2770 м, а 
преко следећих кат. парцела бр. 2207/1, 2209/1, 2209/2, 2182/2, 2183/2, 
2188, 2187, 17, 846, 31/2, 32/4, 46/2, 47/6, 847, 1816, 1857, 2679/2 и 2684 све 
КО Лајовац и 8764, 7099 и 7265/1 све КО Јабучје, а у свему према Идејном 
пројекту и локацијским условима бр. ROP-LAJ-2306-LOC-1/2018 од 
28.02.2018. године, који чине саставни део овог решења.  

 

ИДП Идејни пројекат израдио је Предузеће за производњу и услуге „ПСТЕЛ“ доо 
Крчмар, Ваљево. Главни пројектант је Никола С. Крљановић, дипл. инж. ел. (Лиценца број 
350 L152 12). Одговорни пројектан је Никола С. Крљановић, дипл. инж. ел. (Лиценца број 
350 L152 12). 

Предрачунска вредност објекта је 19.453.960,00 динара. 

Ово решење престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта у року од 2 
године од дана правноснажности решења.  



Инвеститор/финансијер је дужан да овом органу поднесе пријаву радова 
најкасније 8 дана пре почетка извођења радова.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Предузеће за производњу и трговину „БОРВЕРК ЕУРОТРАДЕ“ ДОО, Београд, ул. 
Мике Аласа бр. 40, у својству финансијера, поднело је захтев овом Одељењу у складу са 
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, за 
издавање решења о одобрењу изградње подземног кабловског вода 10 kV од ТС 35/10 kV 
„Лаковац 2“ до ТС 10/0,42 kV „Борверк 2“, а који је заведен под бројем ROP-LAJ-2306-
ISAWНА-3/2018 од 16.03.2018. године. 

 

Решавајући по поднетом захтеву, а на основу документације коју сачињава: 

- Општа документација: Локацијски услови број ROP-LAJ-2306-LOC-1/2018 од 
28.02.2018. године;  

- Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем; 

- Закључак Општинског већа општине Лајковац број 06-27/18-III од 19.03.2018. 
године 

- 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 . 

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

- Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 1.100,00 динара 
и општинске административне таксе у износу од 255,00 динара; 

- Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС у висини од 2.000,00 
динара;    

 

ово Одељење је утврдило да су испуњени сви законом предвиђени услови да се 
инвеститору/финансијеру одобри изградња кабловског вода, па је стога донето решење 
као у диспозитиву.   

У складу са чланом 97. Закона о планирању и изградњи инвеститору се не 
обрачунава допринос за урђење грађевинског земљишта.  
 



Републичка адм. такса је наплаћена у износу од 310,00 динара по тар. броју 1. и 
800,00 динара,  по тар. броју 165. Закона о Републичким адм. 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.) и општинска адм. такса је наплаћена у износу од 
106,00 динара, по тар. броју 1 и 149,00 динара, по тарифном броју 2. Одлуке о 
општинским адм. таксама („Сл. гласник општине Лајковац“, бр. 11/2017).     

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Београд – Колубарски 
округ у Ваљеву у року од 8 дана од дана пријема истог. 
          

Жалба се подноси преко овог органа и таксира са износом од 460,00 дин. РАТ 
према тарифном броју 6. Закона о републичким адм. таксама на жиро рачуна 840-
742221843-57, са позивом на број 97 30-055, шифра плаћања 153 и са износом од  360,00 
дин ОАТ према тарифном броју 3. Одлуке о општинским адм. таксама („Сл. гласник 
општине Лајковац“, бр. 11/2017), на број жиро рачуна 840-742251843-73, са позивом на 
број 97 30-055, шифра плаћања 153.  
 

Решење доставити: 
- Подносиоцу захтева;  
- Грађевинској инспекцији; 
- А р х и в и. 

 
 
                                                                                                  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                            Бојичић Бојана, дипл. пр. планер                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


