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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 инвеститора ОДС „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о Београд, Огранак 

Лазаревац, за издавање локацијских услова, за изградњу објекта DV 10 kV, SBTS 10/0,4 kV 

"Лукићи" Доњи Лајковац, на основу члана 8ђ. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 

7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

гласник РС“, бр. 68/2019) 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 ОДС „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о Београд, Огранак Лазаревац, 

ул. Јанка Стајчића бр. 2, ПИБ 100001378, матични број 07005466, број ROP-LAJ-8365-LOC-

1/2020 од 03.04.2020. године, за издавање локацијских услова, за изградњу објекта DV 10 kV, SBTS 

10/0,4 kV "Лукићи" Доњи Лајковац на кат. парц. бр. 486, 488, 443, 445/1, 454/1, 92, 93/5, 100, 106/3, 

110, 111, 130/3 и 130/2 све КО Доњи Лајковац као непотпун. 

  

О б р а з л о ж е њ е  

  

ОДС „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о поднело је овом одељењу захтев за издавање локацијских 

услова за изградњу објекта DV 10 kV, SBTS 10/0,4 kV "Лукићи" Доњи Лајковац, на кат. парц. бр. 

486, 488, 443, 445/1, 454/1, 92, 93/5, 100, 106/3, 110, 111, 130/3 и 130/2 све КО Доњи Лајковац, а 

који се води под бројем ROP-LAJ-8365-LOC-1/2020 од 03.04.2020. године.  

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:  

 Доказ о уплати таксе за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара; 

 Доказ о уплати републичке таксе за издавање локацијских у износу од 3.750,00 

динара; 

 Доказ о уплати републичке таксе за захтев у износу од 320,00 динара; 

 Катастарско-топографски план; 

 Графички прилог – ситуација трасе; 

 Пуномоћје. 

 

Поступајући у складу чланом 8ђ. став 2. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 – др. закон и 9/2020), 

чланом 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) утврђено је да уз Захтев за подношење локацијских услова није 

приложено идејно решење, тако да нису испуњени формални услови за поступање по поднетом 

захтеву. Потребно је доставити идејно решење урађено у складу са Правилником о садржини, 

начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 

намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019) и одговарајућим прилозима. 

 

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.                                                                                       

                                                                                                         за руководиоца одељења 

НАЧЕЛНИК ОПШИНСКЕ УПРАВЕ 

Живорад Бојичић, дипл. правник 


