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Л а ј к о в а ц 
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С.А. 

 

Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе 

Општине Лајковац, решавајући по захтеву Општине Лајковац, из Лајковца,  ул. Омладински трг 

бр.1, за издавање локацијских услова, за изградњу Паркинга код подходника – П1 и паркинга 

код зграде „Силоса“ – П2 у Лајковцу, на кат. парцелама 859/3, 897, 898, 899 и 900 све 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 Општине Лајковац, из Лајковца, ул. Омладински трг бр.1,  Матични 

број: 07353154, ПИБ: 101343119, број ROP-LAJ-7334-LOCH-2/2021 од 22.04.2021. године, за 

издавање локацијских услова, за изградњу Паркинга код подходника – П1 и паркинга код зграде 

„Силоса“ – П2 у Лајковцу на кат. парц. бр. 859/3, 897, 898, 899 и 900 све КО Лајковац, као 

непотпун.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општина Лајковац поднела је овом одељењу захтев за издавање локацијских услова за 

изградњу Паркинга код подходника – П1 и паркинга код зграде „Силоса“ – П2 у Лајковцу, на кат. 

парц. бр. 859/3, 897, 898, 899 и 900 све КО Лајковац, а који се води под бројем ROP-LAJ-7334-

LOCH-2/2021 од 22.04.2021. године. 

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију: 

 Идејно решење; 

 Графички прилози; 

 Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских 

услова; 

 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. Обавештење о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење ОДС 

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 

8И.1.0.0-Д-09.13-115227-УП-21 од 12.04.2021. године 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 151225/2-2021 од 12.04.2021. године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 1409 од 12.04.2021. године 



4. Технички услови за уређење терена на к.п. број 859/3 КО Лајковац и изградњу паркинг 
простора на к.п. број 897, 898, 899, 900 и 859/3 КО Лајковац, у инфраструктурном појасу 

железничке пруге (Београд) - Ресник - Пожега -Врбница - државна граница, на подручју 

железничке станице Лајковац од стране АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

СРБИЈЕ“ а.д., број 1/2016-5075 од 21.12.2016. године и акт којим се продужавају предметни 

технички услови број 2/2019-1828 од 04.12.2019. године 

који чине саставни део овог закључка. 

 

У Обавештењу о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење ОДС 

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 8И.1.0.0-Д-

09.13-115227-УП-21 од 12.04.2021. године наведено је да Захтев и идејно решење не садрже све 

потребне податке за издавање услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем 

електричне енергије предметног објекта, у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. 

гласник РС“ бр. 23/15) и Уредбом о локацијским условим („Сл. гласник РС“ бр. 35/15, 114/15 и 

117/17). 

На основу члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), обавештавамо Вас да нисмо у могућности да 

издамо тражене услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне 

енергије. 

Идејним решењем ГС 303/21 из марта 2021. год. у општим подацима о објекту и локацији 

није дефинисано прикључење на електроенергетску инфраструктуру (јавна расвета). 

Уколико се планира нов прикључак потребно је доставити податке за пројектовање и 

прикључење. 

Подаци потребни за издавање услова за пројектовање и прикључење: 

 врста прикључка - привремени - трајни 

 врста мерног уређаја - монофазно бројило - трофазно бројило - мерна група 

 број тарифа - једна - две 

 намена и број функционалних јединица са потребним енергетским капацитетима, 

односно потребним снагама (разврстано по улазима) 

 

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 накнаду за Централну 

евиденцију у износу 2.000,00 динара. 

 
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.                                                                                       

                                                                                                        

 

  

  

  

  

  

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ, 

ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

Предраг Мирковић, дипл. инж. саобраћаја 

  

 


