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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање Општинске управе 

Општине Лајковац, решавајући по захтеву подносиоца „АБИ ИНВЕСТ“ ДОО, Тамнавска 

бб, Велики Црљени, Лазаревац, за издавање локацијских услова, за изградњу Прикључног 

двоструког кабловског вода 1kV из ТС 10/0,42kV “Бајића кафана“ Лајковац за 

напајање стамбено-пословног објекта у Лајковцу на к.п. број 440/1 К.О. Лајковац, чија 

је изградња, у складу са идејним решењем, предвиђена преко кат. парцела број 440/1, 851/1, 

322/8 и 485/1 КО Лајковац, на основу члана 8. става 2. и члана 12., става 2., Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 

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 „АБИ ИНВЕСТ“ ДОО, Тамнавска бб, Велики Црљени, 

Лазаревац, ПИБ: 104442884, Матични број: 20151455, број ROP-LAJ-22009-LOCH-3/2020 

од 26.10.2020. године, за издавање локацијских услова, за изградњу Прикључног 

двоструког кабловског вода 1kV из ТС 10/0,42kV “Бајића кафана“ Лајковац за напајање 

стамбено-пословног објекта у Лајковцу на к.п. број 440/1 К.О. Лајковац, чија је изградња, у 

складу са идејним решењем, предвиђена преко кат. парцела број 440/1, 851/1, 322/8 и 485/1 

КО Лајковац, као непотпун.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„АБИ ИНВЕСТ“ ДОО, из Великих Црљени, поднео је овом одељењу захтев за 

издавање локацијских услова за изградњу Прикључног двоструког кабловског вода 1kV из 

ТС 10/0,42kV “Бајића кафана“ Лајковац за напајање стамбено-пословног објекта у Лајковцу 

на к.п. број 440/1 К.О. Лајковац чија је изградња, у складу са идејним решењем, предвиђена 

преко кат. парцела број 440/1, 851/1, 322/8 и 485/1 КО Лајковац, а који се води под бројем 

ROP-LAJ-22009-LOCH-3/2020 од 26.10.2020. године. 

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију: 

 Идејно решење; 

 Ситуациони план; 

 Графичке прилоге; 



 Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-LAJ-8779-CPIH-3/2020 од 

22.05.2020. године; 

 Локацијске услове бр. ROP-LAJ-8779-LOC-1/2020 од 04.05. 2020. године; 

 Услове „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о., Београд, бр. 8I.1.0.0-D-09.13-111055-UPP-
20 од 23.04.2020. године; 

 Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. бр. 123881/2-2020 од 15.04.2020. године; 

 Услови ЈП „Градска чистоћа“ бр. 1787 од 22.04.2020. године; 

 Услови МУП, бр. 09.9.1 број 217-5884/20 од 30.04.2020. године; 

 Уговор са ЕПС Дистрибуција бр. 8I.1.0.0-D-09.13-111055-UPP-20-UGP од 
23.04.2020. године; 

 Услови ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД 

Лазаревац, број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-248097/2-2020 од 14.09.2020. године; 

 Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 265532/2-2020 од 01.09.2020. 
године; 

 Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 4725 од 17.09.2020. године; 

 Листове непокретности и копије планова; 

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

 Доказ о уплати Републичке административне таксе за издавање локацијских 
услова у износу од 3.750,00 динара; 

 Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање 
локацијских услова од 2.000,00; 

 Пуномоћје за подношење захтева. 

У складу са чланом 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), ово одељење је прибавило следеће 

услове од ималаца јавних овлашћења:  

1. Одговор на захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење од 

стране ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Сектор за одржавање државних 

путева I и II реда, број ROP-LAJ-22009-LOCH-3-HPAP-1/2020 од 02.11.2020. 

године. 

  

који чине саставни део овог закључка.  

У Одговору на захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење од стране 

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Сектор за одржавање државних путева I и II реда, број 

ROP-LAJ-22009-LOCH-3-HPAP-1/2020 од 02.11.2020. године, наведено је да је за издавање 

услова потребно доставити следеће: 

 Идејно решење сачињено 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 72/18). 

Идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у заштитном 

појасу државног пута I и/или II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге: 

 ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом 
законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним 

путевима (Уредба о категоризацији државних путева (“Сл. гласник РС”, 

бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015)) и предлогом трасе инсталација (стационажа 

државног пута (ознака у идејном решењу је погрешна и цитиран је као магистрални 

пут IБ реда 27, треба означити да је државни пут IБ реда 27), почетак, крај 

паралелног вођења инсталације односно све карактеристичне пресеке у зони путних 

објеката, укрштаја и др…), 



 геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и 

границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-

геодетске подлоге, која не мора да буде оверена од стране органа надлежног за 

послове државног премера и катастра), са дефинисаним положајем планираних 

инсталација и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, 

као и све неопходне техничке детаље полагања (стационаже пута, почетак и 

крај планиране инсталације у односу на државни пут IБ реда 27 пречник 

инсталације, дубину полагања поред и испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, 

дужину подбушивања и др.), 

 шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото 
подлози, са приказаним државним путевима. 

Због наведених недостатака, донет је закључак као у диспозитиву. 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен и поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде за 

Централну евиденцију, тако да је потребно приликом поновног подношења захтева 

уплатити републичку административну таксу (320,00 динара за захтев и 3.770,00 динара 

за издавање локацијских услова) и накнаду за Централну евиденцију у износу 2.000,00 

динара. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка подносилац захтева може 

изјавити приговор надлежном 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.                                                                                       

                                                                                                        

 

 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

 ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ,  

 ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 Предраг Мирковић, дипл. инж. саобраћаја 


