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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 ОДС „ЕПС Дистрибуција“доо Београд 
Огранак Електродистрибуција Лазаревац ул. Јанка Стајчић 2, 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, 145/2014 и 83/2018) 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 „ЕПС Дистрибуција“доо Београд Огранак 
Електродистрибуција Лазаревац ул. Јанка Стајчић 2, (Матични број: 07005466, ПИБ: 
100001378), у својству инвеститора, извођење радова на:  

 Изградњи КБТС 10/042kV “Хотел“ Лајковац са прикључним кабловским 
водовима (прикључни KV 10kV-пресецање постојећег KV 10kN od  MBTS 
10/0,42 kV „Црква“ до MBTS 10/0,42kV „Хотел“ и увођење у нову KBTS 
10/0,42 „Хотел“; прикључни KV 10kV-пресецање постојећег KV 10kV од 
MBTS 10/0,42kV „Дом здравља“ до MBTS 10/0,42kV „Хотел“и увођење у 
нову KBTS 10,042kV „Хотел“ ; нисконапонски кабловски вод 1.kV-веза 
између нове и старе трафостанице), Категорија Г, Класификације 222420, 
на катастарској парцели број 428/1 КО Лајковац, а у свему према ИДП 
Идејном пројекту, који чине саставни део овог решења.   

 
Идејни пројекат, Изградња КБТС 10/042kV “Хотел“ Лајковац са прикључним 

кабловским водовима израдила је ЕНЕРГОТЕХНИКА Јужна Бачка доо, Пут новосадског 
партизанског одреда бр.1. Нови Сад. Одговорно лице пројектаната је, Илија Лабус 
дипл. Ек. Главни пројектант и одговорни пројектант је Никола Мучалица мастер 
инж.ел. број лиценце 350 025 15. 

Предрачунска вредност објекта је 7.598.619,44 динара. 

Утврђује се износ доприноса за уређење грађевинског земљишта у висини од  
7.138,53 динара а на основу обрачуна доприноса који је сачињен од стране Одељења 



за комунално стамбене и грађевинске послове број : ROP-LAJ-7660-ISAWНА-2/2019  од 
30.04.2019. године  који чини саставни део овог решења. 

Обавезује се инвеститор да утврђени износ доприноса плати једнократно и да 
уплатницу као доказ достави овом одељењу при подношењу пријаве радова. 

Ово решење престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три 
године од дана правноснажности решења којим је одобренио извођење радова на 
изградњи  KBTS 10/042kV “Хотел“ Лајковац са прикључним кабловским водовима. 

Инвеститор 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 

ОДС „ЕПС Дистрибуција“доо Београд Огранак Електродистрибуција Лазаревац ул. 
Јанка Стајчић 2, (Матични број: 07005466, ПИБ: 100001378), поднела је захтев овом 
Одељењу за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи KBTS 
10/042kV “Хотел“ Лајковац са прикључним кабловским водовима (прикључни KV 10kV-
пресецање постојећег KV 10kN od  MBTS 10/0,42 kV „Црква“ до MBTS 10/0,42kV „Хотелl“ 
и увођење у нову KBTS 10/0,42 „Хотел“; прикључни KV 10kV-пресецање постојећег KV 
10kV од MBTS 10/0,42kV „Дом здравља“ до MBTS 10/0,42kV „Хотел“и увођење у нову 
KBTS 10,042kV „Хотел“ ; нисконапонски кабловски вод 1.kV-веза између нове и старе 
трафостанице), Категорија Г, Класификације 222420, на катастарској парцели број 
428/1 КО Лајковац а који се води под бројем ROP-LAJ-7660-ISAW-1/2019 од 17.04.2019. 
године. 

 
По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 

29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл.гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) утврдио да је подносилац захтева 
доставио следећу документацију: 

 
- Општа документација: препис листа непокретности бр. 554 КО Лајковац и 

Копија плана парцеле 
- Закључак Општинског већа Општине Лајковац број 06-17/2019-III од 

06.03.2019. године о давању сагласности за изградњу предметног објекта на 
кат. Парцели број 428/1 КО Лајковац  

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

- Доказ о уплати Републичке административне таксе на Решење којим се 
одобрава извођење радова у износу од 5.460,00 динара и таксе за 
подношење захтева у износу од 310,00 динара 

- Овлашћење за подношење захтева;  
- Техничка документација: Идејни пројекат -изградња KBTS 10/042kV“Hotel“ 

Lajkovac са прикључним кабловским водовима (0 – Главна свеска, 4.1. 
Пројекат електроенергетских инсталација)  

Разматрајући по поднетом захтеву 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 83/2018), овај орган је утврдио да су испуњени сви законом предвиђени 
услови да се инвеститору одобри изградња КБТС 10/042kV “Хотел“ Лајковац са 
прикључним кабловским водовима. 
                                                               

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 или непосредно вишем органу. 
 

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

 
                                                                                                                    Н А Ч Е Л Н И К 
                                                                                                     Живорад Бојичић дипл.правник 
 


