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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  VIP Mobile d.o.o Београд Милутина 
Миланковића 1ж (матични број 20220023, ПИБ 104704549 ) за издавање Решења о 
одобрењу извођења радова на изградњи радио базне станице „ВА 1299-01 VA Ruklada“ 
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 31/19), члана 28. и 29. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник РС“ број 113/2015, 96/2019 и 120/2017) 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  VIP Mobile d.o.o Београд Милутина Миланковића 1ж (матични 
број 20220023, ПИБ 104704549 ),у својству инвеститора, извођење радова на:  

 Изградњи радио базне станице „ВА 1299-01 VA Ruklada“ у Непричави на 
катастарској парцели број 380/1 КО Непричава категорије Г, 
класификације 221300 квадратног облика, димензија 7,0х7,0м, купне 
површине 49м2 а висине стуба 39м, а у свему према ИДП Идејном 
пројекту и Локацијским условима који чине саставни део овог решења.   

Катастарска парцела број 380/1 КО Непричава је уписана у Лист 
непокретности број 236 КО Непричава као њива 4. класе укупне површине 
9679м2, по врсти земљишта пољопривредно земљиште а у приватној 
својини Милошевић Александра из Непричаве 
 

Идејни пројекат за Изградњу радио базне станице „ВА 1299-01 VA Ruklada“, 
израдило је привредно друштво Šumadija intelnet d.o.o Београд, Душана Радовића 11г. 
Одговорно лице пројектаната и главни пројектант је Драган Маринковић дипл. инж. 
грађ. број лиценце 310 G 285 08.  

Предрачунска вредност објекта је 3.913.318,83 динара. 

На основу обрачуна и начина плаћања доприноса за уређење грађевинског 
земљишта и средство обезбеђења у случају плаћања доприноса за уређење 



грађевинског земљишта на рате, број : ROP-LAJ-23635-ISAW-1/2019  од 27.08.2019. 
године,   сачињеног од стране Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове 
и који чини саставни део овог решења, инвеститору се не обрачунавају доприноси за 
уређење грађевинског земљишта а у складу са чланом 97. Закона о планирању и 
изградњи и чланом 5. Одлуке о утврђивању износа доприноса за уређење грађевинског 
земљишта. 

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  Радио базне станице „ВА 1299-01 VA Ruklada“, 

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 

               VIP Mobile d.o.o Београд Милутина Миланковића 1ж (матични број 20220023, 
ПИБ 104704549 ), поднело је захтев овом Одељењу за издавање решења о одобрењу 
извођења радова на изградњи Радио базне станице „ВА 1299-01 VA Ruklada“ у 
Непричави на катастарској парцели број 380/1 КО Непричава категорије Г, 
класификације 221300,  квадратног облика, димензија 7,0х7,0м, укупне површине 49м2 
а висине стуба 39м, а који се води под бројем ROP-LAJ-23635-ISAW-1/2019 од 12.08.2019. 
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: Уговор о закупу дела кат. парцеле број 380/1 КО 

Непричава који је закључен између VIP Mobile d.o.o Београд Милутина 
Миланковића 1ž у својству закупца и Александра Милиошевић из Непричаве 
у својству закуподавца а који је оверен од стране Јавног бележника Весне 
Благојевић Уб, Вука Караџића 35/1 и заведен под бројем УОП-I4554-2019 од 
31.07.2019. године, Локацијски услови ROP-LAJ-9123-LOK-1/2019 од 
16.05.2019. године чији саставни део чине Услови у погледу мере заштите од 
пожара  09.9.1 број 217-6402/2019 од 25.04.2019. године издатих од стране 
Министарства унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Ваљево; 
Услови за пројектовање и прикључење број 81.1.0.0-D-09.13-133611-UPP-19 
од 22.04.2019. године издатих од стране „ЕПС Дистрибуција доо Београд“, 
Огранак Електродистрибуција Лазаревац;  Обавештење у вези са израдом 
техничке документације број 7997-4 од 30.04.2019. године сачињено од 
стране Министарства одбране , Управе за инфраструктуру Београд; Решење 
број 4/3-09-0087/2019-0002 од 30.04.2019. године донетог од стране 
Директората цивилног ваздухопловства Београд; Решења број 320-166/2019-
04  од 24.07.2019. годние о одбацивању захтева за промену намене 
пољопривредног земљишта и Решење број 501-53/2019-04 од 09.7.2019. 
године којим је утвршено да не постоји потреба израде Студије о процени 



утицаја на животну средину донетих од стране Општинске управе општине 
Лајковац Одељења за привреду и имовинско правне послове. 

- Доказ о уплати Републичке административне таксе на Решење којим се 
одобрава извођење радова , таксе за подношење захтева и накнаде за 
централну евиденцију. 

- Овлашћење за подношење захтева;  
Техничка документација: Идејни пројекат – Изградња радио базне станице „ВА 

1299-01 VA Ruklada“ ( 0-Главна свеска- , главни пројектант је Драган Маринковић дипл. 
инж. грађ. број лиценце 310 G 285 08. ; 2/1-Пројекат конструкције- одговорни пројектант 
је је Драган Маринковић дипл. инж. грађ. број лиценце 310 G 285 08 ; 4. Пројекат 
електроенергетских инсталација, одговорни пројектант је Владе Милићевић дипл. инж. 
ел. број лиценце 350 Ј058 10 ). 

-  Разматрајући  поднети захтев и достављене прилоге 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,  83/2018 и 31/19), и 
члана 28 и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник РС“ број 113/2015, 96/2019 и 
120/2017 овај орган је утврдио да су испуњени сви законом предвиђени 
услови да се инвеститору одобри  изградња радио базне станице „ВА 1299-01 
VA Ruklada“                          

-                                     
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.                                                              За Руководиоца одељења 

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


