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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, решавајући по захтеву ЕПС  Дистрибуција доо Београд Огранак 
Електродистрибуција Лазаревац за издавање Решења о одобрењу извођења радова за 
изградњу  SBTS  10/0,42 kv, 100 KVA „Лукићи“ на кат. парцели бр. 130/2 КО Доњи Лајковац 
са прикључним SN Водом 10 kv, 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, 31/19 и 9/2020), члана 28. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем  („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 ЕПС  Дистрибуција доо Београд Огранак Електродистрибуција 
Лазаревац, матични број 07005466, ПИБ 100001378, у својству инвеститора, извођење 
радова на изградњи: 

              - SBTS  10/0,42 kv, 100 KVA „Лукићи“ на кат. Парцели бр. 130/2 КО Доњи Лајковац, 
површине земљишта под објектом од 2м2, са 

             -прикључним SN водом 10kv на катастарским парцелама број 486, 483,  1223, 487, 
488, 439,  443, 444, 445/1, 446/1, 447/1, 450, 454/1, 93/4, 92, 93/6, 93/5, 148/1, 99, 100, 106/2, 
106/3, 106/1, 110, 111, 130/3, 130/2, све КО Доњи Лајковац, у укупној дужини од 1.276м, у 
свему у складу са Локацијским условима број ROP-LAJ-8365-LOCH – 2/2020 од 14.05.2020. 
године и Идејним пројектом који чине саставни део овог решења.  

             Објекат је  категорије „Г“  а класификације 222420 (50%) и 222410 (50%). 

             -Катастарске парцеле 486 у површини од 3577м2 и  483 у површини од 8069м2, обе 
КО Доњи Лајковац, уписане у Лист непокретности број 179 КО Доњи Лајковац као 
пољопривредно земљиште у приватној својини Слободана Крстић из Доњег Лајковца, 



               -кат. Парцела број 1223 КО Д. Лајковац је уписана у Лист непокретности број 82 КО 
Д. Лајковац, по врсти земљишта као остало земљиште, у површини од 12165м2, у јавној 
својини општине Лајковац, 

              -кат. Парцела број 487 у површини од 872м2, по сврси грађевинско земљиште изван 
грађевинског подручја и 488 у површини од 6238м2 по врсти пољопривредно земљиште, 
обе КО Д. Лајковац, уписане у Лист непокретности број 420 КО Д.Лајковац у приватној 
својини Милана  Ђорђевић из Д. Лајковца, 

                -кат. Парцела број 439 КО Д.Лајковац  је уписана у Лист непокретност број 38 КО Д. 
Лајковац као пољопривредно земљиште у површини од 14331 м2 у приватној свокјини 
Живорада Нешковић из Д. Лајковца, 

                 -кат. Парцела број 443, у површини од 342м2, по врсти пољопривредно земљиште, 
кат. парцела број 446/1 у површини од 643м2, по врсти земљишта остало вештачки створено 
неплодно земљиште, кат. парцела број 447/1 у површини од 643м2, по врсти остало 
вештачки створено неплодно земљиштеи кат. Прцела 450 у површини од 517м2, по врсти 
пољопривредно земљиште, све КО Д. Лајковац, уписане у Лист непокретности број 213 КО 
Д. Лајковац  у приватној својини Богољуба Милошевић из Д. Лајковца, 

                 -кат. Парцела број 444, у површини од 360м2,  по врсти пољопривредно земљиште 
и кат. парцела број 445/1, у површини од 1587м2, по врсти пољопривредно земљиште, обе 
КО Д.  Лајковац, уписане у Лист непокретности број 78 КО Д.Лајковац а у приватној својини 
Радивоја Милошевић из Д. Лајковца са уделом од 2/3 и Радмиле Милошевић из Лајковац 
са уделом од 1/3,5. 

                  - кат. парцела број 454/1 КО Д. Лајковац је уписана у Лист непокретности број 144 
КО Д. Лајковац као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја у површини од 
21056м2 у приватној својини Радослава  Петровић из Д. Лајковца,  

                  -кат. Парцела број 93/4 у површини од 169м2, по врсти пољопривредно земљиште 
и кат. парцела број 92 у површини од 3166м2 по врсти грађевинско земљиште изван 
грађевинског подручја, уписане су у Лист непокретности број 169 КО Д. Лајковац у приватној  
својини Боривоја Стојанић из Д. Лајковца, 

                  -кат. парцела број 93/6 КО Д. Лајковац је уписана у Лист непокретности број 435 
КО  Д. Лајковац као пољопривредно земљиште у површини од 492м2 у приватној својини 
Милице Марјановић из Д.  Лајковца, 

                  -кат.парцела број КО 148/1 КО Д.Лајковац је уписана у Лист непокретности број 51 
КО  Д. Лајковац као пољопривредно земљиште у површини од 906м2 у приватној својини 
Бранка Крштенић из Бограда,  

                  -кат.парцела број 99 КО Д.Лајковац је уписана у Лист непокретности број 74 КО  Д. 
Лајковац као пољопривредно земљиште у површини од  2759м2 у приватној својини Илије 
Стојанић из Д.  Лајковца, 



                 -кат.парцела број 100 КО Д.Лајковац је уписана у Лист непокретности број 527 КО  
Д. Лајковац као пољопривредно земљиште у површини од  1622м2 у приватној својини 
Милене Милосављевић  из Врачевића, 

                 -кат. парцела број 106/2 КО Д. Лајковац је уписана у Лист непокретности број 460 
КО  Д. Лајковац као пољопривредно земљиште у површини од  526м2 у приватној својини 
Животе Петковић из Београда, 

                  -кат.парцела број 106/3 КО Д.Лајковац је по врсти пољопривредно земљиште у 
површини од  531м2 и кат. парцела број 106/1 обе  КО Д. Лајковац у површини од 14395м2 
по врсти пољопривредно замљиште уписане у Лист непокретности број 168 КО  Д.Лајковац 
у приватној својини Мирослава Степановић из Д. Лајковца и Драгољубљ Андрић из Д. 
Лајковца са уделима од по ½, 

                    -кат.парцела број 110 КО Д.Лајковац је уписана у Лист непокретности број 401 КО  
Д. Лајковац као пољопривредно земљиште у површини од  4542м2 у приватној својини 
Славољуба  Петровић из Д. Лајковца, 

                     -кат.парцела број 111 КО Д.Лајковац је уписана у Лист непокретности број 510 
КО  Д. Лајковац као пољопривредно земљиште у површини од  3459м2 у приватној својини 
Ђорђа Кикојевић и Бојане Кикојевић из Д. Лајковца и Бранка Кикојевић из Лазаревца са 
уделима од по 1/3, 

                     -кат.парцела број 130/3 КО Д.Лајковац је уписана у Лист непокретности број 207 
КО  Д. Лајковац као пољопривредно земљиште у површини од  770м2  у приватној својини 
Душице Крговић из Д. Лајковца, 

                     -кат.парцела број 130/2 КО Д.Лајковац је уписана у Лист непокретности број 238 
КО  Д. Лајковац као пољопривредно земљиште у површини од  738м2 у приватној својини 
Миливоја Лукић из Д. Лајковца. 

                    Идејни пројекат (0-Главна Свеска и 4- ПРОЈЕКАТ Електроенергетских  
инсталација) за изградњу предметног објекта је израћен од стране ЕНЕРГОТЕХНИКА Јужна 
Бачка доо Пут Новосадског Партизанског Одреда број 1. Нови Сад, одговорно лице је Илија 
Лабус дипл. екон. Директор, главни пројектант и одговорни пројектант је Никола Мучалица 
мастер инж. ел.  са лиценцом број 350 025 15.  

                     У случају штете настале као последица примене техничке документације, на 

основу које је издато решење о одобреу извођења радова, за коју се накнадно утврди да 

није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант 

који је израдио и потписао техничку документацију и инвеститор. 

      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-8365-ISAW-3-LDACP-2/2020 од 26.06.2020 године,   
сачињеног од стране Одељења за комунално-стамбене и грађевинске послове и који чини 



саставни део овог решења, утврђују се да се допринос за уређивање грађевинског 
земљишта не обрачунава за објекте комуналне и друге инфраструктуре. 

      Предрачунска вредност објекта је 8.001.882,00 динара. 

                   Ово решење престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три 
године од дана правноснажности овог решења којим је одобрено извођење радова на 
изградњи предметних објеката. 

     Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радова пре почетка 
извођења радова. 

 

                                                                    О б р а з л о ж е њ е 

                   Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за урбанистичке послове и 
просторно планирање  ЕПС  Дистрибуција доо Београд Огранак Електродистрибуција 
Лазаревац, матични број 07005466, ПИБ 100001378, у својству инвеститора, преко свог 
овлашћеног лица Биљане Димитријевић из Лазаревца, 1300 Каплара 126, ЈМБГ 
2707971776416,  поднео је захтев за издавање Решења којим се одобрава извођење радова 
на изградњи - SBTS  10/0,42 kv, 100 KVA „Лукићи“ на кат. Парцели бр. 130/2 КО Доњи 
Лајковац, површине земљишта под објектом од 2м2, са прикључним SN водом 10kv на 
катастарским парцелама број 486, 483,  1223, 487, 488, 439,  443, 444, 445/1, 446/1, 447/1, 
450, 454/1, 93/4, 92, 93/6, 93/5, 148/1, 99, 100, 106/2, 106/3, 106/1, 110, 111, 130/3, 130/2, 
све КО Доњи Лајковац,  који је заведен под бројем Број ROP-LAJ-8365-ISAW-3/2020 од  
09.06.2020 године. 

 

Уз захтев инвеститор је приложио: 

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

електроенергетских инсталација), 

- Локацијске услове број ROP-LAJ-8365-LOCH-2/2020  oд  14.05.2020. године са 

условим добијених од имаоца јавних овлашћења и Листовима непокретности у 

којима су уписане предметне кататарске парцеле и то ЛН број 179, 82, 420, 38, 

213, 78, 144, 169, 435, 332, 51, 74, 527, 460, 168, 401, 510, 207, 238, сви КО Д. 

Лајковац,  

- Изјаве о давању сагласности за изградњу предметног објект на катастарским 

парцелама које су у њиховој својини и то: Боривоја Стојановић, Милана 

Ћорђевић, Андрић Драгољуба, Кикојевић Ђорђа, Бојане и Бранка, Душице 

Крговић, Миливоја Лукић, Милене Милосављевић, Богољуба Милошевић, 

РадослВА Петровић и Славољуба Петровић,  

- Доказ о уплати таксе за подношење захтева и доношење решења и накнаде за 

вођење централног регистра, 



- Пуномоћjе за подношење захтева. 

 
                 У складу са чланом 28. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем  („Службени гласник РС“ број 68/2019) по пријему захтева 
за издавање решења по члану 145. Закона, надлежни орган проверава испуњеност 
формалних услова за поступање по том захтеву,  односно проверава да ли је: 
              - надлежан за издавање решења за које је поднет захтев;  
               -као подносилац захтева означен инвеститор, односно један од суинвеститора или 
финансијер;    
               -захтев поднет у прописаној форми и да ли захтев, односно идејни пројекат поднет 
уз захтев, садржи све прописане податке;  
               -за извођење предметних радова потребно прибављање локацијских услова и 
уколико јестеда ли је инвеститтор претходно прибавио локацијске услове, односно да ли је 
у складу са чланом 28. Став 3. Тач. 7, 8, и 9, овог правилника доставио све услове за 
укрштање и паралелно вођење, оносно услове у погледу мера заштите од пожара и 
експлозија, ако их је прибавио ван обједињене процедуре;  
                 -приложена сва документација прописана законом и подзаконским актима 
донеим по основу закона и  
                -уз захтев приложио доказ о уплати административних такси и накнаде наведене у 
члану 28.став 2. Тачка 2. Правилника. 
 
                У складу са чланом 28. Став 2. наведеног  правилника, надлежни орган проверава 
и усклађеност захтева са планским документом. 
 
                Увидом у достављени захтев, надлежни орган је утврдио да је надлежан за 
издавање решења, подносилац захтева је означен као инвеститор, захтев је поднет у 
прописаној форми, идејни пројекат садржи све прописане податке а за извођење 
предметних радова је потребно прибављати локацијске услов. 
 
                Увидом у приложене листове непокретности, надлежни орган је утврдио да са 
катастарска парцела број 1223 КО Д.Лајковац налази у Јавној својини општине Лајковац док 
су остале катастарске парцеле у приватној својини физичких лица. У складу са Локацијским 
условима број ROP-LAJ-8365-LOCH – 2/2020 од 14.05.2020. године, инвеститор је приложио 
писмене изјаве, односно сагласности власника катастарских парцела да се на њиховом 
земљишту може градити предметни  објекат и то: 
               -Боривоје Стојанић за кат. парцелу број 93/1 и 93/5 КО Д: Лајковац, 
               -Милан Ђорђевић за катастарску парцелу број 488 КО Д. Лајковац 
               -Драгољуб Андрић и Мирослав Степановић за катастарске парцеле број 106/3 и 
1061 КО Д: Лајковац,  
                -Ђорђе, Бојана и Бранко Кикојевић за кат. парцелу број 111 КО Д. Лајковац, 
                -Душица Крговић за катастарску парцелу број 130/3 КО Д. Лајковац, 
                -Миливој Лукић за катастарску парцелу број 130/2   КО Д.Лајковац, 
                -Милена Милосављевић за катастарску парцелу број  100 КО Д: Лајковац, 



                -Богољуб Милошевић за катастарску парцелу број 443  КО Д. Лајковац, 
                -Радослав Петровић за катастарску парцелу број 454/1 КО Д. Лајковац, 
                - Славољуб Петровић за катастарску парцелу број 110 КО Д. Лајковац. 
 
               У складу са чланом 69 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, 31/19 и 9/2020), као 
доказ о решеним ити и попис катастарских парцела са приложеним сагласностима 
власника, односно кориснка парцела, односно изаве инвеститора  да ће пре 
имовинскоправним односима на земљишту за изградњу, доградњу или реконструкцију 
комуналне инфраструктуре и линијских инфраструктурних и електроенергетских објеката, 
може се уместо прописаних доказа доставити и попис катастарских парцела са 
приложеним сагласностима власника, односно корисника земљишта, односно изјава 
инветитора да ће пре издавања употребне дозволе решити имовинско – правне односе на 
земљишту.  
 
                  Имајући у виду наведене чињенице, надлежни орхан је утврдио да је инвеститор 
доставио доказ о решеним имовинско правним односима на земљишту у складу са 
законом. 
 
                  Увидом у Идејни ројекат, (0-Главна Свеска и 4- Пројекат Електроенергетских  
инсталација) за изградњу предметног објекта надлежни орган је утврдио да је израћен од 
стране ЕНЕРГОТЕХНИКА Јужна Бачка доо Пут Новосадског Партизанског Одреда број 1. Нови 
Сад, одговорно лице је Илија Лабус дипл. екон. директор, главни пројектант и одговорни 
пројектант је Никола Мучалица мастер инж. Ел.  Са лиценцом број 350 025 15.  

             Чланом 145. Закона о планирању и изградњи, предвиђено је да се решење о 
одобрењу извођења радова издаје инвеститору који има одговарајуће право на земљишту, 
који је уз захтев за издавање решења достави потребну документацију и доказ да је платио 
одговарајуће административне таксе и накнаде у складу са прописима којима се ближе 
уређује поступак спровођења обједињене процедуре.  
 

На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да су испуњени сви 

законом предвиђени услови, донето је решење као у диспозитиву. 

 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 са доказом о извршеној уплати републичке 

административне таксе у износу од 480,00 дин. према тарифном броју 6. Закона о 

републичким адм. таксама на жиро рачуна 840-742221843-57, са позивом на број 97 30-055, 

шифра плаћања 153.  



Решење доставити:  

- Подносиоцу захтева;  

- Одељењу за буџет и финансије, 

 Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода;  

- Грађевинској инспекцији; 

 - Имаоцима јавних овлашћења 

 - А р х и в и.  

За РУКОВОДИОЦА ОДЕЉЕЊА  

Н А Ч Е Л Н И К  

Живорад Бојичић дипл. правник 


