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С.А. 

 

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

Општине Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора „FOODBERRIES“ д.о.о. Раковац,  ул. 

Мике Антића бр. 85, Беочин, за издавање локацијских услова, за изградњу  објекта за 

складиштење  воћа на ниским температурама – хладњаче на кат. парц. бр. 186/1 КО 

Непричава,  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 „FOODBERRIES“ д.о.о. Раковац, ул. Мике Антића бр. 85, 

Беочин, Матични број: 21419109, ПИБ: 111054200, број ROP-LAJ-8540-LOCH-5/2021 од 

28.06.2021. године, за издавање локацијских услова, за изградњу објекта за складиштење  воћа на 

ниским температурама – хладњаче на кат. парц. бр. 186/1 КО Непричава као непотпун. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„FOODBERRIES DOO Rakovac“, поднео је овом одељењу захтев за издавање локацијских 

услова за изградњу објекта за складиштење  воћа на ниским температурама – хладњаче на 

кат. парц. бр. 186/1 КО Непричава, а који се води под бројем ROP-LAJ-8540-LOCH-5/2021 од 

28.06.2021. године. 

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију: 

 Идејно решење; 

 Катастарско-топографски план; 

 Графичке прилоге; 

 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 и немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење ОДС 

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

20700-Д-09.13-96783-УПП-21 од 13.07.2021. године; 



2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 229391/2-2021 од 07.06.2021. године; 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 2762 од 17.06.2021. године; 

4. Услови ЈП „Путеви Србије“ Београд, број ДБ-ЛАЈ-8540-У/2021 од 15.06.2021; 

који чине саставни део овог закључка. 

У Обавештењу и немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење од стране 

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 20700-Д-

09.13-96783-УПП-21 од 13.07.2021. године, наведено је да идејно решење не садржи све потребне 

податке и да је потребно у идејном решењу навести податке који се односе на: 

 Подаци потребни за издавање услова за пројектовање и прикључење: 

 Врста мерног уређаја: 

 директна мерна група (до 43kW) 

 полуиндректна мерна група (преко 43kW) 

 Прецизан податак о потребним енергетским капацитетима, односно потребној снази. 
Идејним решењем наведен податак преко 43kW. 

 На предметној парцели се налази помоћни објекат - бунар за наводњавање који је 

прикључен на ДСЕЕ, претплатнички број 0731809207, категорија широка потрошња 

за који није дефинисано да ли се задржава с обзиром на наведени начин мерења 

новопланираног објекта. 

 спецификација трошила 
 

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, као и републичке административне таксе у износу од 

330,00 динара и 3.880,00 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 

 


