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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске 
управе општине Лајковац, решавајући по захтеву  Оператера дистрибутивног 
система ЕПС Дистрибуција д.о.о Београд, Масарикова 1-3, Лазаревац Јанка 
Стајчић бр. 2. ПИБ: 100001378, матични број. 07005466, у својству инвеститора, 
за издавање Решења о одобрењу извођења радова на изградњи  
Прикључног кабловског вода 1кВ за напајање стамбено пословног објекта 
на кат. парцели 393/1 КО Лајковац, на кат. парцелама број 240, 241, 244, 852 
и 393/1 све КО Лајковац, 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. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ 
број („Службени гласник РС“ број 68/2019) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 И 95/2018), доноси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

ОДОБРАВА СЕ, Оператеру дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција 
д.о.о Београд, Масарикова 1-3, Лазаревац Јанка Стајчић бр. 2. ПИБ: 100001378, 
матични број. 07005466, у својству инвеститора, извођење радова на:  

 Изградњи  електроенергетског објекта, Категорије Г, Класификације 
214102 подземног прикључног двоструког кабловског вода 1кV од 
ТС10/0,4кV до КПК -1, КПК-2 и КПК 2 и КПК-Л које се поставља на 
стамбено пословном објекту на кат. парцели број 393/1 КО Лајковац 
са међувезом између КПК 1 и КПК 2 м, дужине 80м на катастарском 
парцелама број 240, 241, 244, 852, 393/1 све КО Лајковац у свему 
према Идејном пројекту и Локацијским условима број ROP-LAJ-
11935-LOCH-8/2019 од 08.11.2019. године који чини саставни део 
овог решења. 

 Финансијер објекта је Милосав Живковић из Лајковца, Владике 
Николаја 10. ЈМБГ 1002955771415. 

             Катастарска парцела број 240 КО Лајковац је уписана у Лист 
непокретности број 1806 КО Лајковац као градско грађевинско земљиште, укупне 
површине 2691м2 у својини Републике Србије, држалац Земљорадничка задруга 
Лајковац у стечају. 



             Катастарска парцела број 244 КО Лајковац је уписана у Лист 
непокретности број 554 КО Лајковац као градско грађевинско земљиште, укупне 
површине 1311м2, у јавној својини општине Лајковац, 

             Катастарска парцела број 852 КО Лајковац је уписана у Лист 
непокретности број 554 КО Лајковац као градско грађевинско земљиште, укупне 
површине 9410м2, у јавној својини општине Лајковац, 

             Катастарска парцела број 241 КО Лајковац уписана у Лист непокретности 
број 565 КО Лајковац као градско грађевинско земљиште, укупне површине 
662м2 у јавној својини Републике Србије. 

             Идејни пројекат за изградњу предметног објекта израдио је  Дарко 
Ђорђевић, предузетник  пројектовање „ДА СТУДИО“ ул. Симе Ровинског бр.14. 
Лазаревац, одговорно лице је Дарко Ђорђевић д.и.а. 

Предрачунска вредност објекта је  544.200,00 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- 11935-  ISAW-
11/2019  од   26.12.2019. године,   сачињеног од стране Одељења за комунално-
стамбене и грађевинске послове и који чини саставни део овог решења, 
допринос за уређење грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне 
намене у јавној својини , објекте комуналне и друге инфраструктуре 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 одобрено извођење 
радова на изградњи прикључног кабловског вода 1кВ за напајање стамбено 
пословног објекта на кат. парцели број 393/1 КО Лајковац . 

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 

Оператер дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о Београд, 
Масарикова 1-3, Лазаревац Јанска Стајчић бр. 2. ПИБ: 100001378, матични број. 
07005466, у својству инвеститора, преко свог пуномоћника „ДА СТУДИО“ ул. 
Симе Ровинског бр.14. Лазаревац и овлашћеног лица Дарка Ђорђевић, поднео 
је захтев овом Одељењу за издавање решења о одобрењу извођења радова на 
изградњи подземног прикључног двоструког кабловског вода 1кV од ТС10/0,4кV 
до КПК -1, КПК-2 и КПК 2 и КПК-Л које се поставља на стамбено пословном 
објекту на кат. парцели број 393/1 КО Лајковац са међувезом између КПК 1 и КПК 
2 м, дужине 80м на катастарском парцелама број 240, 241, 244, 852, 393/1 све 
КО Лајковац. 

Финансијер објекта је Милосав Живковић из Лајковца, Владике Николаја 
10. ЈМБГ 1002955771415 



Уз захтев, инвеститор је приложио  документацију прописану чланом 145. 
став2. Закона и то: 

-доказ о уплати таксе  на захтев и за доношење решења као и накнаду за 
вођење централног регистар, 

-идејни пројекат (0-Главна свеска, 4-Пројекат електроенергетских 
инсталација) 

-Локацијске услове ROP-LAJ-11935-LOCH-8/2019  oд 08.11.2019, године са 
условима добијеним од стране имаоца јавних овлашћења, 

-Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката број 
8И.1.0.0. Д.09.13-192750/2-19 од 25.06.2019. године закљученог између 
Оператер дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о Београд, Масарикова 
1-3, ПИБ: 100001378, матични број. 07005466 у својству инвеститора и  Милосав 
Живковић из Лајковца, Владике Николаја 10. ЈМБГ 1002955771415 у својству 
финансијера, 

-Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем 
електричне енергије закључен између Оператер дистрибутивног система ЕПС 
Дистрибуција д.о.о Београд, Масарикова 1-3, Огранак Електродистрибуције 
Лазаревац у својству инвеститора и Милосава Живковић из Лајковца у својству 
финансијера, 

-пуномоћје за подношење захтева. 

Увидом у Листове непокретности констатовано је да су катастарске 
парцеле преко којих се врши изградња предметног кабловског вода, у својини 
Републике Србије (240 и 241 обе КО Лајковац) и јавној својини општине Лајковац 
(244 и 852 КО Лајковац). У складу са чланом 69. став 12. 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), с обзиром да се гради подземни 
кабловски вод, за земљиште изнад подземних електроенергетских водова, не 
доставља се доказ о решеним имовинскоправним односима у смислу става 9. 
наведеног закона нити се формира грађевинска парцела за предметно 
земљиште, без обзира на намену земљишта. 

             Увидом у Идејни пројекат за изградњу Прикључног кабловског вода 1кВ 
за напајање стамбено пословног објекта на кат. парцели број 393/1 КО Лајковац, 
на катастарским парцелама број 240, 241, 244 и 852, све КО Лајковац кога је 
израдио, „ДА СТУДИО“ ул. Симе Ровинског бр.14. Лазаревац, констатовано је да 
је одговорно лице пројектанта Дарко Ђорђевић д.и.а. и да се исти састоји од 0-
Главне свеске и 4- Пројекта електроенергетских инсталација, главни пројектант 
и одговорни пројектант је Тања Ђорђевић дипл. ел. Инж. број лиценце 350 А 113 
04  и да  је садржина Идејног пројекта  у складу са Правилником о садржини, 
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 72/2018).  

У складу са чланом 27. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 68/2019) 
инвеститор је приложио и Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских 



објеката број 8И.1.0.0. Д.09.13-192750/2-19 од 25.06.2019. године закљученог 
између Оператер дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о Београд, 
Масарикова 1-3, ПИБ: 100001378, матични број. 07005466 у својству инвеститора 
и  Милосав Живковић из Лајковца, Владике Николаја 10. ЈМБГ 1002955771415 у 
својству финансијера, , као и Уговор о пружању услуге за прикључење на 
дистрибутивни систем електричне енергије закључен између истих уговорних 
страна. 

  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- 11935-  ISAW-
11/2019  од   26.12.2019. године,   сачињеног од стране Одељења за комунално-
стамбене и грађевинске послове и који чини саставни део овог решења, 
допринос за уређење грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне 
намене у јавној својини , објекте комуналне и друге инфраструктуре а у складу 
са чланом 97. Закона о планирању и изградњи и чланом 5. Одлуке о утврђивању 
износа доприноса за уређење грађевинског земљишта. 

             Увидом у доказе о уплати административне таксе за подношење захтева 
и за доношење решења као и накнаде за централну евиденцију, констатовано је 
да је иста уплаћена у складу са Законом о републичким административним 
таксама („Службени гласник РС“ број 43/2003, 51/2003-испр.. 61/2005, 101/2005-
др. Закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 93/2012, 47/2013,-усклађени дин. 
изн. 65/2013,-др. Закон, 57/2014-усклађен дин. из. 45/2015-усклађен дин. из., 
83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађен дин. изн.,  61/2017-усклађен дин. изн. 
113/2017. 3/2018-исп., 50/2018, 95/2018 и 38/2019). 

         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 31/19), одобрење за извођење радова издаје се инвеститору 

који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио 

потребну техничку документацију, доказ о уплати одговарајућих такси и накнади 

и друге доказе у складу са прописима којима се ближе уређује спровођење 

обједињене процедуре. 

 

      На основу горе наведеног, утврђено је да су испуњени услови из члана 

145. Закона о планирању и изградњи 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) за издавање решења којим се одобрава извођење 

радова на изградњи Прикључног кабловског вода 1кВ за напајање стамбено 

пословног објекта на кат. парцели број 393/1 КО Лајковац. 

 

 



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 са доказом о 

извршеној уплати таксе у износу од 480,00 динара. 

Решење доставити:                                                                  

- Подносиоцу захтева; 
- Грађевинској инспекцији;                             За руководиоца одељења 
- архива                                                                      Н А Ч Е Л Н И К 

                                                                                  Живорад Бојичић дипл.правник 
 


