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Општинска управа општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и просторно 

планирање, решавајући по захтеву ОДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд Огранак 

Електродистрибуција Лазаревац, матични број 07005466, ПИБ100001378 за издавање решења 

којим се одобрава извођење радова на изградњи СБСТ 10/0,4 KV, 250 (160) KVA „Игралиште“в 

Ћелије са прикључним далеководом 10 KV и уклапањем у мрежу ниског напона на катастарским 

парцелама 1048, 652/5, и 1018/2 КО Ћелије, на основу члана 8ђ. и 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, 145/2014,83/2018 и 

31/2019), члана 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл.гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), и члана 136. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016),  доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ОДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд Огранак 

Електродистрибуција Лазаревац, матични број 07005466, ПИБ100001378 за издавање Решења 

којим се одобрава извођење радова за изградњу СБСТ 10/0,4 KV, 250 (160) KVA 

„Игралиште“Ћелије са прикључним далеководом 10 KV и уклапањем у мрежу ниског напона на 

катастарским парцелама 1048, 652/5, и 1018/2 КО Ћелије, категорије „Г“, класификације 222410, 

због формалних недостатака. 

 

                                                 О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е      

ОДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд Огранак Електродистрибуција Лазаревац, матични 

број 07005466, ПИБ100001378 поднело је захтев за издавање Решења којим се одобрава 

извођење радова за изградњу СБСТ 10/0,4 KV, 250 (160) KVA „Игралиште“Ћелије са прикључним 

далеководом 10 KV и уклапањем у мрежу ниског напона на катастарским парцелама 1048, 

652/5, и 1018/2 КО Ћелије. 

Уз захтев инвеститор је приложио: 

- Техничка документација: Идејни пројекат (0 – Главна свеска, 4 – Пројекат 

електроенергетских инсталација) 

- Локацијске услове број ROP-LAJ-15182-LOK-1/2019 од 15.07.2019. године издатих од 

стране Општинске управе општине Лајковац, Одељења за урбанистичке послове и 

просторно планирање, 



 Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева, за доношења решења 
о одобрењу извођења радова и накнаде за централну евиденцију 

 Пуномоћjе за подношење захтева. 
 

              Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису       
испуњени формални услови, односно да у складу са садржајем техничке документације није 
достављен доказ о праву својине на катастарским парцелама на којима ће се градити објекат за 
који је поднет захтев за издавање решења. 
 
             У складу са чланом 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, 145/2014,83/2018 и 31/2019), Решење о одобрењу извођења 
радова издаје се инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је 
доставио потребну техничку документацију, доказе о уплати одговарајуће таксе и накнаде и 
друге доказе у складу са прописима којима се ближе уређује поступак спровођења обједињене 
процедуре. 
 
               У складу са чланом 69. Закона о планирању и изградњи, за постављање 
траформаторских станица 10,04 KVкао доказ о решеним имовинско правним односима, осим 
доказа из члана 135. Закона, може се поднети и уговор о установљавању права службености, 
односно уговор о закупу земљишта у приватној својини са власником земљишта, закључен у 
складу са посебним прописима, као и уговор о установљавању права службености закључен са 
власником, односно корисником земљишта који је ималац јавних овлашћења, на период који 
одреди власник, односно корисник  земљишта као и решење о успостављању права 
службености експропријацијом на том земљишту за ту намену, коначно у управном поступку, 
као и правноснажно решење ванпарничног суда о успостављању  права службености на том 
земљишту за ту намену. За изградњу електроенергетских објеката, као доказ о решеним 
имовинско- правних односа на земљишту може се доставити и попис катастарских парцела са 
приложеним сагласностима власника, односно корисника земљишта. На земљишту изнад 
подземних делова објекта и на земљишту испод надземних електроенергетских водова, 
инвеститор има право пролаза испод или  изнад земљишта уз обавезу сопственика или држаоца 
тог земљишта да не омета изградњу, одржавање и употребу објекта. 
 
               Чланом 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре прописано 
је да поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона, 
покреће подношењем захтева надлежном органу, да надлежни орган, по пријему захтева 
проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву а сходно применом одредаба 
члана 16. Правилника проверава испуњеност формалних услова. 
               
             На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по захтеву 
нису испуњени формални услови предвиђени Законом и Правилницима, то су се у складу са 
чланом 8ђ и 145. Закона о планирању и изградњи и члана 28. и 29. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре, стекли су се услови за примену цитираних прописа, те је 
одлучено као у диспозитиву. 

 
             Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев са отклоњеним недостацима у року 

10. дана од пријема овог закључка  а најкасније 30. дана од дана објављивања закључка на 

интернет страници, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен 

нити поново плаћа накнаду за  подношење захтева. 

 



ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се уложити приговор 

Општинском Већу, преко овог Одељења, у року од 3 дана од дана пријема истог. 

 

 

 

Закључак доставити                                                 

  Подносиоцу захтева                                              За Руководиоца одељења  

  архиви                                                                              Н  а  ч  е  л  н  и  к 

                                                                                                    Живорад Бојичић дипл. прав.  

 

 


