
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ППШТИНА ЛАЈКПВАЦ 
Ппштинска управа 
Пдељеое за урбанистичке ппслпве 
и прпстпрнп планираое 
Брпј: ROP-LAJ-23021-IUP-2/2017 
Датум: 25.10.2017 гпд. 
Л а ј к п в а ц 
 
 
 

Пдељеое за урбанистичке ппслпве и прпстпрнп планираое, Ппштинске управе 
ппштине Лајкпвац, решавајући пп захтеву ПДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Бепград, 
Електрпдистрибуција Лазаревац, ул. Масарикпва бр. 1-3, за издаваое упптребне дпзвпле, 
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 18. Правилника п садржини, 
начину и ппступку израде и начин вршеоа кпнтрпле техничке дпкументације према класи 
и намени пбјекта („Сл. гласник РС“, брпј 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016) и члана 42. 
43. и 44. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем 
(„Сл.гласник РС“, брпј 113/2015 и 96/2016), дпнпси: 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 

ПДБАЦУЈЕ СЕ, захтев ПДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Бепград, Електрпдистрибуција 
Лазаревац ул. Масарикпва бр. 1-3, брпј ROP-LAJ-23021-IUP-2/2017 пд 19.10.2017. гпдине, 
за издаваое упптребне дпзвпле, 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, кап непптпун. 
 
 
 

П б р а з л п ж е о е 
          
 

ПДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ 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-IUP-2/2017 пд 19.10.2017. гпдине. 
 

Уз захтев, инвеститпр је пвпм Пдељеоу дпставип следећу дпкументацију: 



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

2. Изјаву инвеститпра, вршипца стручнпг надзпра и извпђача радпва из главне 
свеске прпјекта изведенпг пбјекта 

3. Извештај Кпмисије за технички пријем изведених радпва пд стране „БС-
ПРПЈЕКТ“ дпп Ваљевп, Дпоа Грабпвица бр. 132 

4. Елабпрат гепдетских радпва бр. 956-01-40/2016 пд 03.11.2016. гпд 
5. Републичка адм. такса у изнпсу пд 310,00 динара за ппднпшеое захтева 
6. Накнаде за ппднпшеое захтева крпз ЦИС у висини пд 2.000,00 динара;    
 
У складу са чланпм 42. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 

електрпнским путем („Сл.гласник РС“, брпј 113/2015 и 96/2016), пвп Пдељеое је 
закључилп да је за пптребе издаваоа упптребне дпзвпле за предметни пбјекат неппхпднп 
дпставити следећу дпкументацију: 

 
- Прпјекат за извпђеое,  
- Општинска адм. такса за ппднпшеое захтева у изнпсу пд 103,00 дин  

 
те збпг наведених недпстатака, дпнет је закључак кап у дисппзитиву. 
 
 За решеое кпјим се пдпбрава упптреба пбјекта, инвеститпр је у пбавези да 
дпстави: 

- Дпказ п уплати републичке адм. таксе у изнпсу пд 0,2 % на предрачунску 
вреднпст пбјекта кпја изнпси 4.140.039,00 динара, а у складу са тарифним 
брпјем 170. Закпна п републичким административним 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.) 
 

- Дпказ п уплати ппштинске адм. таксе у изнпсу пд 145,00 у складу са тарифним 
брпјм 2. Пдлуке п ппштинским адм. таксама („Сл. гласник ппштине Лајкпвац“, 
брпј 15/2016) 

   
Инвеститпр мпже једнпм ппднети усаглашен захтев уз дпстављаое наведене 

дпкументације кпја неппхпдна какп би се мпглп даље пдлучивати, у рпку пд 10. дана пд 
дана пријема закључка, а најкасније 30. дана пд дана пбјављиваоа закључка на интернет 
страници, без пбавезе плаћаоа административних такси и накнада кпја су дпстављена уз 
захтев кпји је пдбачен. 

    



ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг Закључка мпже се улпжити пригпвпр, 
Ппштинскпм већу ппштине Лајкпвац, прекп пвпг Пдељеоа у рпку пд 3 дана пд дана 
оегпвпг дпстављаоа.  
 

              Закључак дпставити: 
 

- Ппднпсипцу захтева; 
- А р х и в и. 

 
 
                                                                                                 РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА 
                                                                                            Бпјичић Бпјана, дипл. пр. планер 
 
 
                                                                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 


