
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  

Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање  

Број: ROP-LAJ-33520-LOC-1/2018  

Датум: 10.12.2018. 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 Главног потисно-дистрибуционог 

цевовода од нове ПС „Непричава - Лајковац“ до новог ВТ „Лајковац“, 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-33520-LOC-1/2018 од 07.11.2018. 

године, за издавање локацијских услова, за изградњу Главног потисно-дистрибуционог 

цевовода од нове ПС „Непричава - Лајковац“ до новог ВТ „Лајковац“ на кат. парц. бр. 1247, 

1695, 1725, 1724/2, 1724/3, 1724/1, 1805/1, 1804/1, 1803/1, 1802/1, 1802/3, 1801/3, 1801/1, 

1800/1, 1799/1, 1798/1, 1795 све КО Непричава, кат. парц. бр. 951, 950, 949, 948, 946, 945/1, 

944, 941, 940/1, 937/1, 936/1, 935/1, 934/1, 931/2, 931/1, 930, 925, 924, 921, 920/1, 919, 918, 909, 

908, 906, 905, 898/1, 898/2, 901, 902, 1334/6, 877, 878, 876, 872, 874, 1122, 1125, 1127/2, 1127/1, 

1128, 304, 308, 142/1, 142/2, 131, 303, 307, 156, 155, 306, 40 све КО Рубрибреза и кат. парц. бр. 

493/1, 491/1, 491/24, 490/12, 490/1, 490/2 све 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 Главног потисно-дистрибуционог цевовода од нове ПС „Непричава - Лајковац“ 

до новог ВТ „Лајковац“, на кат. парц.бр. 1247, 1695, 1725, 1724/2, 1724/3, 1724/1, 1805/1, 

1804/1, 1803/1, 1802/1, 1802/3, 1801/3, 1801/1, 1800/1, 1799/1, 1798/1, 1795 све КО Непричава, 

кат. парц. бр. 951, 950, 949, 948, 946, 945/1, 944, 941, 940/1, 937/1, 936/1, 935/1, 934/1, 931/2, 

931/1, 930, 925, 924, 921, 920/1, 919, 918, 909, 908, 906, 905, 898/1, 898/2, 901, 902, 1334/6, 877, 

878, 876, 872, 874, 1122, 1125, 1127/2, 1127/1, 1128, 304, 308, 142/1, 142/2, 131, 303, 307, 156, 

155, 306, 40 све КО Рубрибреза и кат. парц. бр. 493/1, 491/1, 491/24, 490/12, 490/1, 490/2 све 

КО Лајковац, а који се води под бројем ROP-LAJ-33520-LOC-1/2018 од 07.11.2018. године.  

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:  

 Идејно решење;  

 Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање 

локацијских услова; 

 Пуномоћје; 

 Графичка документација; 



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

Лазаревац, број 8И.1.0.0-Д.09.13-338592/1-18 од 05.12.2018. године   

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 497001/2 од 26.11.2018. године   

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 6135 од 10.12.2018. године 

4. Услови МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације 

у Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту број 09/10 број 217-17467/18-1 од 

19.11.2018. године. 

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

бр. 530-53-2186/2018-10 од 20.11.2018. године  

6. Услови ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 10466/3 од 

29.11.2018. године 

7. Услови од „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. број 2/2018-

1575 од 27.11.2018. године 

8. Услови од стране ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, број ROP-LAJ-33520-LOC-

1-HPAP-9/2018 од 30.11.2018. год.   

9. Услови ЈПКП „Лазаревац“ број НО2.01-8215/1 од 29.11.2018. године 

који чине саставни део овог закључка.   

Поступајући у складу са чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, а на основу одговора на захтев за издавање услова за 

пројектовање од ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, број ROP-LAJ-33520-LOC-1-HPAP-9/2018 

од 30.11.2018. године, у коме је наведено да се не могу издати услови за пројектовање 

предметних инсталација, обзиром да идејно решење, не садржи све потребне податке. На 

основу Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 23/15, 

77/2015, 96/16 и 67/17), Прилог 10. идејно решење за постављање инсталација на државном 

путу и у заштитном појасу државног пута I и/или II реда мора да садржи и следеће податке и 

прилоге: 

 ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом 

законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним постојећим и 

планираним државним путевима (Уредба о категоризацији државних 

путева („Сл. гласник РС“ бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015)) и предлогом 

трасе инсталација у зони државног пута IA реда А2(испод надвожњака 

аутопута код км 54+281), 

 геодетски снимљене попречне профиле државног пута IA реда А2 (испод 

надвожњака аутопута код км 54+281), са свим елементима пута и границама 

парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске 

подлоге, која не мора да буде оверена од стране органа надлежног за послове 

државног премера и катастра) са дефинисаним положајем планираних 

инсталација и заштитних цеви и растојањем у односу на крајње тачке 

попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања 



(пречник инсталације, дубину полагања поред и испод пута, пречник и дужину 

заштитне цеви, дужину подбушивања и др.). 

На основу члана 17. став 1. тачка 2. Закона о путевима ("Службени гласник РС",бр. 

41/18) управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на 

издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског 

инфраструктурног објекта на државном путу I и II реда и заштитном појасу државног пута 

(железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског 

превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона 

инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова. 

Како је изградња предметних инсталација планирана делом поред и испод изграђених 

државних путева II реда, а делом у зони планираног државног пута IA реда А2( испод 

подвожњака аутопута) потребно је прибавити услове за пројектовање оба сектора ЈП 

„Путеви Србије“, односно Сектора за одржавање државних путева I и II реда и Сектора 

за стратегију, пројектовање и развој( планирана инсталација у зони државног пута IA 

реда А2). 

Уз наведене недостатке Идејног решења, које треба допунити, потребно је решити и 

имовинско-правне односе са власником/корисником катастарске парцеле бр. 1725 КО 

Непричава, обзиром на акт који је достављен од стране ЈПКП „Лазаревац“, да НИСУ 

САГЛАСНИ да се радови изводе преко њихове катастарске парцеле. 

На основу 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.  

 Саставни део овог Закључка: 

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

Лазаревац, број 8И.1.0.0-Д.09.13-338592/1-18 од 05.12.2018. године   

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 497001/2 од 26.11.2018. године   

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 6135 од 10.12.2018. године 

4. Услови МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације 

у Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту број 09/10 број 217-17467/18-1 од 

19.11.2018. године. 

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

бр. 530-53-2186/2018-10 од 20.11.2018. године  

6. Услови ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 10466/3 од 

29.11.2018. године 

7. Услови од „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. број 2/2018-

1575 од 27.11.2018. године 

8. Услови од стране ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, број ROP-LAJ-33520-LOC-

1-HPAP-9/2018 од 30.11.2018. год.   



9. Услови ЈПКП „Лазаревац“ број НО2.01-8215/1 од 29.11.2018. године 

Закључак доставити:  

- подносиоцу захтева., и  

- а р х и в и.                                                                                        

                                                                                                         

  

СТР.САРАДНИК                                                                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

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


