
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  

Одељење за урбанистичке послове 

и просторно планирање  

Број: ROP-LAJ-21632-LOC-1/2019  

Датум: 22.08.2019. године  

Л а ј к о в а ц  

  

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање Општинске управе 

Општине Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора Петковић Раде из Непричаве, за 

издавање локацијских услова, за доградњу и реконструкцију стамбено-пословног објекта – 

продавница  пољопривредног алата, на основу члана 8. става 2. и члана 12. става 2. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. 

гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 146. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РС", број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), доноси:  

  

 

З А К Љ У Ч А К  

  

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев Петковић Раде из Непричаве, ЈМБГ 3110976776438, број 

ROP-LAJ-21632-LOC-1/2019 од 25.07.2019. године, за издавање локацијских услова, за 

доградњу и реконструкцију стамбено-пословног објекта – продавница  пољопривредног 

алата на кат. парц. бр. 656 КО Лајковац као непотпун.   

  

О б р а з л о ж е њ е  

  

Петковић Рада поднела је овом одељењу захтев за издавање локацијских услова за 

доградњу и реконструкцију стамбено-пословног објекта – продавница  пољопривредног 

алата, на кат. парц. бр. 656 КО Лајковац, а који се води под бројем ROP-LAJ-21632-LOC-

1/2019 од 25.07.2019. године.  

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:  

 Идејно решење;  

 Катастарско-топографски план; 

 Доказ о уплати таксе за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара; 

 Доказ о уплати републичке таксе за подношење захтева у износу од 310,00 

динара 

 Доказ о уплати републичке таксе за издавање локацијских услова у износу од 

2.730,00 динара 

 Графички прилог;  

 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 немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење од 

ОДС „ЕПС- ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 
8И.1.0.0-Д-09.13-253445-УПП-19 од 16.08.2019. године  

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 359877/2-2019 од 09.08.2019. 
године  

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 3945 од 16.08.2019. године 

 

У обавештењу добијеном од стране ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, 

Огранак ЕД Лазаревац, број 8И.1.0.0-Д-09.13-253445-УПП-19 од 16.08.2019. године, наведено 

је да Захтев и идејно решење не садрже све потребне податке за издавање услова за 

пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије предметног 

објекта, у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 

23/15) и Уредбом о локацијским условим („Сл. гласник РС“ бр. 35/15 и 114/15). 

На основу члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, („Сл. гласник РС“ бр. 113/15 и 96/16), обавештавамо Вас да нисмо у 

могућности да издамо тражене услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивни 

систем електричне енергије. 

Подаци потребни за издавање услова за пројектовање и прикључење: 

 врста прикључка - привремени - трајни 

 врста мерног уређаја - монофазно бројило - трофазно бројило - мерна група 

 број тарифа - једна - две 

 начин грејања 

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.  

 

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.                                                                                        

                                                                                                         

  

НАЧЕЛНИК ОПШИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                        Живорад Бојичић, дипл. правник 


