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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, ПИБ 100001378 за издавање решења 

којим се одобрава извођење радова на изградњи 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, 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 и 95/2018),  

доноси: 

                                                       

                                                                        Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

                                                   О  ОДОБРЕЊУ  ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА 

                                             

ОДОБРАВА СЕ ОДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд Огранак Електродистрибуција 

Лазаревац, матични број 07005466, ПИБ100001378 у својству инвеститора извођење радова на 

изградњи:   

-СБТС 10/0,4 kV, 250(160)kVA, „Игралиште“ Ћелије на катастарској парцели број 1018/2 

КО Ћелије, 

-Прикључног далековода 10кV надземно проводником ХНЕ48-А 3х(1х50)+50mm2 од 

постојећег стуба 12/1000 до локације СБТС на катастарским парцелама 1048 и 652/5 обе КО 

Ћелије, 

-Уклапање мреже ниског напона од локације СБТС  до постојећег стуба ниског напона, 

Категорије објеката „Г“, класификације 222410 (50%) и 222420 (50%), укупне трасе 

далековода ос 18м, бруто развијене грађевинске површине будућег објекта од 4,00м2, у свему 

према Локацијским условима ROP-LAJ-15182-LOK-1/2019 oд 15.07.2019. године и Идејним 

пројектом који чине саставни део овог Решења. 

            Катастарска парцела број 1018/2 КО Ћелије је уписана у Лист непокретности број 316 КО 

ћелије као остало земљиште-земљиште под зградом -објектом у јавној својини Општине 

Лајковац са обимом удела од 1/1, површине 8662м2. Парцела је изграђена , начин коришћења 

и назив објекта-некатегорисани пут у јавној својини општине Лајковац са обимом удела од 1/1. 



            Катастарска парцела 652/2 КО Ћелије је уписана у Лист непокретности број 112 КО Ћелије 

као пољопривредно земљиште -њива 5. класе у приватној својини Драгише Милинковић и 

Стојанке Милинковић са обимом удела од по ½ у укупној површини од 3362м2. 

             Катастарска парцела број 1048 КО Ћелије је уписана у Лист непокретности број 449 КО 

Ћелије као остало земљиште -земљиште под зградом-објектом у државној својини Републике 

Србије са правом коришћења ЈП „Путеви Србије“ Београд са обимом удела 1/1, површине 

97897м2. Парцела је изграђена. Начин коришћења и назив објекта-магистрални пут, право 

коришћења ЈП „Путеви Србије“ Београд са обимом удела 1/1. 

             Идејни пројекат је израђен од стране Друштва са ограниченом одговорношћу за 

инжењеринг, изградњу и одржавање енергетских објеката ЕНЕРГОТЕХНИКА-ЈУЖНА БАЧКА Нови 

Сад, Пут новосадског партизанског одреда1, одговорно лице пројектанта је Илија Лабус дипл. 

ек. директор. 

             Предрачунска вредност објекта је 2.000.612 динара  (без ПДВ-а). 

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-15182-ISAWНА-3/2019  oд 10.10.2019. 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 („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)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 одобрено извођење радова на изградњи 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. 

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, матични 

број 07005466, ПИБ100001378 поднело је усаглашен 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, 



 Закључак Општинског већа општине Лајковац број 06-121/19-III од 24.09.2019. 
године. 

 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 су за поступање по захтеву       
испуњени формални услови. 
 
             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. 
 
                 Увидом у Закључак Општинскохг већа општине Лајковац, констатовано је да је општина 
Лајковац дала сагласност за изградњу стубне трафостанице  10/04 кV, 250(160) kVA „Игралиште“ 
Ћелије на катастарској парцели број 1018/2 КО Ћелије. 
 
                Увидом у техничку документацију, констатовано је да планирани прикључни далековод 
предвиђа надземно затезање једног поља далековода 10kV проводником ХНЕ48/0-А 
3х(1х50)+50mm2 од постојећег армирано бетонског стуба тип 12/1000     који се налази на кат. 
парцели 1048, надземно преко кат. парцеле 652/5 до новопланиране СБТС на катастарској 
парцели број 1018/2 КО Ћелије у укупној дужини од 18м. 
 
               У складу са чланом 69. Закона о планирању и изградњи, за постављање 
траформаторских станица 10,04 KV као 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. 
 
               Увидом у техничку документацију констатовано је да је Идејни пројекат ( 0-Главна 

свеска, 4-Пројекат електроенергетских инсталација) израђен од стране Друштва са ограниченом 

одговорношћу за инжењеринг, изградњу и одржавање енергетских објеката ЕНЕРГОТЕХНИКА-

ЈУЖНА БАЧКА Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда1, одговорно лице пројектанта је 

Илија Лабус дипл. ек. директор. Главни пројектант и одговорни пројектант Пројекта 

електроенергетских инсталација је Никола Мучалица мастер инж.ел. број лиценце 350 О025 15.  



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-15182-ISAWНА-3/2019  oд 10.10.2019. 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 („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)и чланом 5. Одлуке о утврђивању износа доприноса за уређење 

грађевинског земљишта. 

             На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду наведене чињенице, то 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. 

 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба 

Министарству грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре РС Београд-Колубарски управни 

округ у Ваљеву у року од 8. дана од дана пријема истог. Жалба се подноси преко овог органа 

или непосредно вишем органу са доказом о извршеној уплати таксе у износу од 480,00 динара. 

 

 

Закључак доставити                                                 

  Подносиоцу захтева                                              За Руководиоца одељења  

  Архиви 

  Грађевинском инспектору                                            Н  а  ч  е  л  н  и  к 

                                                                                                    Живорад Бојичић дипл. прав.  

 


