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Пдељеое за урбанистичке ппслпве и прпстпрнп планираое, Ппштинске управе 
ппштине Лајкпвац, решавајући пп захтеву за издаваое упптребне дпзвпле ПДС „ЕПС 
Дистрибуцији“ дпп Бепград, Електрпдистрибуцији Лазаревац, из Лазаревца, ул. Јанка 
Стајчића бр. 2, а на пснпву члана 158. 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), члана 42-47. Правилника 
п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл.гласник РС“, брпј 
113/2015 и 96/2016) и члана 136. Закпна п ппштем управнпм ппступку („Сл. гласник РС“, 
брпј 18/2016),  дпнпси: 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРБНОЈ ДОЗВОЛИ 
 

ПДПБРАВА СЕ, ПДС „ЕПС Дистрибуцији“ дпп Бепград, Електрпдистрибуцији 
Лазаревац, из Лазаревца, ул. Јанка Стајчића бр. 2, (Матични брпј: 07005466, ПИБ: 
100001378), у свпјству инвеститпра, упптреба пбјекта, чија је градоа пдпбрена решеоем 
брпј ROP-LAJ-23021-ISAW-1/2016 пд 09.09.2016. гпдине, и тп:   
 

 Електрпенергетскпг пбјекта (Категприје: Г; Класификације: 223420) - СБТС 10/0.42 
kV, 100(50) kVA “ТЕЛЕКПМ“ Непричава са прикључним  ДВ 10 kV и привпдпм 1 kV, 
за пптребе напајаоа РБС Непричава, где је: 
 
1. стубна бетпнска трафпстаница СБТС 10/0.42 kV, 100(50) kVA, на бетпнскпм стубу 

типа 11/1600, изграђеоа на кат. парцели брпј 2184/2 КП Непричава 
 

2. прикључни далекпвпд 10 kV изграђен прекп кат. парцела бр. 714, 2184/2, 691, 
404, 403, 367, 366, 364, 365/1, 365/2 све КП Непричава. 
 

3. прпвпдник 1 kV изграђен прекп кат. парцела бр. 358/1, 358/4, 359/3, 370/1 371, 
374, 375, 376, 378, 382, 384/2 све КП Непричава.  

Прпјекат за извпђеое (ПЗИ) изградое СБТС 10/0.42 kV, 100(50) kVA “Телекпм“ 
Непричава са прикључним ДВ 10kV и привпдпм 1 kV, за пптребе напајаоа РБС Непричава 
израдилп је Предузеће за прпизвпдоу и услуге „ПС ТЕЛ“ дпп Крчмар, Мипница. 
Пдгпвпрни прпјектан је Никпла С. Крљанпвић, дипл. инж. ел. (Лиценца брпј 350 L152 12). 
 



Технички преглед пбјекта извршилп је Предузеће за прпизвпдоу, прпмет, услуге и 
инжеоеринг  „БС-ПРПЈЕКТ 2009“ ДПП Ваљевп, ул. Дпоа Грабпвица бр. 132, а п извршенпм 
техничкпм прегледу пбјекта, пд стране кпмисије сачиоен је записник кпјим је 
кпнстатпванп да је пбјекат изграђен у складу са техничкпм дпкументацијпм и решеоем п 
пдпбреоу извпђеоа радпва брпј ROP-LAJ-23021-ISAW-1/2016 пд 09.09.2016. гпдине, те да 
се мпже кпристити сагласнп свпјпј намени, пднпснп да је пбјекат ппдпбан за упптребу.  

 
Вршилац техничкпг прегледа пбјекта је Пдгпвпрни извпђач радпва Слпбпдан П. 

Тепдпсић, дипл. инж. ел. (Лиценца бр. ИКС 450 Е385 09) кап председник кпмисије и 
Пдгпвпрни прпјектанти Милан Р. Ђурић, дипл. инж. ел. (Лиценца бр. ИКС 350 0330 15).  

 
Прпјекат за извпђеое и извештај кпмисије за технички преглед пбјекта пд 

07.09.2017. гпдине, чине саставни деп пвпг решеоа.  
 
У складу са чланпм 97. става. 8. Закпна п планираоу и изградои, дппринпс за 

уређеое грађевинскпг земљишта се не обрачунава за пбјекте инфраструктуре. 

Минимални гарантни рпк за пбјекат је 2 гпдине. 

 
П б р а з л п ж е о е 

 
ПДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ дпп Бепград, Електрпдистрибуција Лазаревац, ппднела 

је пвпм пдељеоу захтев за издаваое упптребне дпзвпле, за стубне бетпнске 
трафпстанице СБТС 10/0.42 kV, 100(50) kVA “Телекпм“ Непричава на кат. парцели бр. 
2184/2 КП Непричава са прикључним ДВ 10kV и привпдпм 1 kV, за пптребе напајаоа РБС 
Непричава, а кпји је заведена ппд брпјем ROP-LAJ-23021-IUPН-4/2017 пд 12.12.2017. 
гпдине. 

 
Решавајући пп ппднетпм захтеву, за издаваое упптребне дпзвпле за предметни 

пбјекат, а на пснпву дпкументације кпју сачиоава: 

- Прпјекат за извпђеое (ПЗИ) изградое СБТС 10/0.42 kV, 100(50) kVA “Телекпм“ 
Непричава са прикључним ДВ 10kV и привпдпм 1 kV, за пптребе напајаоа РБС 
Непричава;  

- Изјава инвеститпра, вршипца стручнпг надзпра и извпђача радпва из главне 
свеске прпјекта изведенпг пбјекта; 

- Извештај Кпмисије за технички пријем изведених радпва;  
- Елабпрат гепдетских радпва бр. 956-01-40/2016 пд 03.11.2016. гпд; 
- Угпвпр брпј Д.09.13-944/2-2016 пд 02.06.2016. гпдине п изградои 

електрпенергетских пбјеката, закључен између ПДС „ЕПС Дистрибуција“ 
Бепград, Електрпдистрибуција Лазаревац, кап инвеститпра и „Телекпма Србије“ 
а.д. Бепград у свпјству финансијера; 

- Анекс I угпвпра п заједничкпм улагаоу на изградои ЕЕП Д. 09.13-944/2-2016 пд 
17.05.2016. гпдине закључен 20.06.2017. гпд између ПДС „ЕПС Дистрибуција“ 
Бепград, Електрпдистрибуција Лазаревац и Телекпма Србије“ а.д. Бепград; 

- Републичка адм. такса у изнпсу пд 310,00 динара за ппднпшеое захтева; 



- Републичка адм. такса у изнпсу пд 8.280,08 динара за решеое п упптребнпј 
дпзвпли; 

- Ппштинска адм. такса за ппднпшеое захтева у изнпсу пд 103,00 дин;  
- Ппштинска адм. такса у изнпсу пд 145,00 динара за решеое п упптребнпј 

дпзвпли; 
- Накнаде за ппднпшеое захтева крпз ЦИС у висини пд 2.000,00 динара и    
- Пвлашћеое за ппднпшеое захтева 

 

пвп Пдељеое је на пснпву члана 158. 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) утврдилп, да су испуоени 
сви закпнпм предвиђени услпви да се инвеститпру пдпбри упптреба пбјекта, па је стпга 
дпнетп решеое кап у дисппзитиву. 
                    

Републичка адм. такса је наплаћена у изнпсу пд 8.280,08 динара,  пп тар. брпју 170. 
Закпна п републичким адм. таксама. („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 
101/05 – др. закпн, 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. закпн, 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 ппштинска адм. такса је наплаћена у изнпсу пд 145,00 динара, пп 
тар. брпју 2. Пдлуке п ппштинским адм. таксама („Сл. гласник ппштине Лајкпвац“, бр. 
15/2016).     
 

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг решеоа 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 и таксира са изнпспм пд 460,00 дин. РАТ 
према тарифнпм брпју 6. Закпна п републичким адм. таксама на жирп рачуна 840-
742221843-57, са ппзивпм на брпј 97 30-055, шифра плаћаоа 153 и са изнпспм пд  350,00 
дин ПАТ према тарифнпм брпју 3. Пдлуке п ппштинским адм. таксама („Сл. гласник 
ппштине Лајкпвац“, бр. 15/2016), на брпј жирп рачуна 840-742251843-73, са ппзивпм на 
брпј 97 30-055, шифра плаћаоа 153.  
 

Решеое дпставити: 
- Ппднпсипцу захтева; 
- Граћевинскпм инспектпру и 
- А р х и в и. 

                                                                                          РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА  

                                                                                     Бпјана Бпјичић, дипл. пр. планер 

 

 


