
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  

Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање  

Број: ROP-LAJ-38505-LOC-1/2018  

Датум: 25.01.2019. године  

Л а ј к о в а ц  

  

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање Општинске управе 

Општине Лајковац, решавајући по захтеву „TOP DEISA“ Д.О.О., ул. Краља Петра бр. 58/6 

Београд, за издавање локацијских услова, за изградњу Подземног резервоара, 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 „TOP DEISA“ Д.О.О., ул. Краља Петра бр. 58/6 Београд,  

Матични број: 20890223, ПИБ: 107885504, број ROP-LAJ-38505-LOC-1/2018 од 28.12.2018. 

године, за издавање локацијских услова, за изградњу Подземног резервоара на кат. парц. бр. 

2471/8 КО Лајковац као непотпун.   

  

О б р а з л о ж е њ е  

  

„TOP DEISA“ Д.О.О., Београд поднела је захтев овом одељењу за издавање 

локацијских услова за изградњу Подземног резервоара, на кат. парц.бр. 2471/8 КО 

Лајковац, а који се води под бројем ROP-LAJ-38505-LOC-1/2018 од 28.12.2018. године.  

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:  

 Идејно решење;  

 Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање 

локацијских услова; 

 Доказ  о уплати административне таксе за издавање локацијских услова; 

 Пуномоћје. 

 

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. Обавештење о недостацима у садржини идејног решења МУП, Сектора за 

ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсека за 

превентивну заштиту број 09/10/2 број 217-354/19-1 од 10.01.2019. године. 

2. Услови ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 98/3 од 

18.01.2019. године 

који чине саставни део овог закључка.   

У обавештењу добијеном од стране МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за 

ванредне ситуације у Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту број 09/10/2 број 217-354/19-1 



од 10.01.2019. године, наведено је да због недостатака у идејном решењу не могу да се издају 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА: 

1. Из достављеног идејног решења није могуће утврдити да ли ће се у оквиру КП 

2471/8 К.О. Лајковац, вршити држање или складиштење запаљивих и горивих 

течности (у зависности од количине), како би се на основу тога утврдила потреба 

за прибављањем услова за безбедно постављање. 

2. У текстуалном делу идејног решења нису дефинисане карактеристике (физичко 

хемијске особине) опасних материја, на основу којих се утврђује класа опасности. 

3. Потребно је израдити анализу о зонама опасности и одређивање ових зона на 

местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова и 

пара, у складу са прописима и стандардима којима је уређена област зона, а који је 

примерен технолошком процесу који се одвија. 

4. У текстуалном и графичком делу идејног решења нису дефинисана безбедоносна 

растојања, како би се утврдила испуњеност прописаних услова. 

Посебно је истакнуто да се не може утврдити потреба за прибављањем услова за 

безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија за изградњу подземног 

резервоара за технолошке течности са дуплим плаштом на к.п. 2471/8 К.О. Лајковац, нити се 

ови услови (ако је потребно) могу издати док се не отклоне недостаци наведени у овом 

обавештењу, сходно одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим 

гасовима и одредбама чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима. 

На основу свега 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.  

Саставни део овог Закључка : 

1. Обавештење о недостацима у садржини идејног решења МУП, Сектора за 

ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсека за 

превентивну заштиту број 09/10/2 број 217-354/19-1 од 10.01.2019. године. 

2. Услови ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 98/3 од 

18.01.2019. године 

 

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.  

  

Закључак доставити:  

- подносиоцу захтева., и  

- а р х и в и.                                                                                        

                                                                                                         

  

СТР.САРАДНИК                                                                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

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


