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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе Општине Лајковац, решавајући по захтеву
инвеститора Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, поднетог преко пуномоћника SKY-
TECHNOLOGIES DOO, улица Јоза Лауренчића 5 Београд, Матични број 17539680, ПИБ 103290147, за издавање локацијских услова за
изградњу линијског објекта електронских комуникација на к.п. број 945/1, 945/2, 68/2, 68/3, 925/3 све КО Словац, 1156/3, 1153/1, 41/3, 1153/2,
863/3, 864, 863/1, 1169, 863/2, 808/2, 807/2, 807/1, 1162, 782/1, 800/1, 799, 798/1, 797/1, 787, 785, 786, 784, 1152, 1087/1, 1088, 1089, 1127, 1090,
1154, 448, 432/3 све КО Ратковац, 942, 933/1 све КО Придворица и 678, 307/1, 306, 303, 669, 224, све КО Маркова Црква, на основу члана 8.
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 Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, број ROP-LAJ-45432-LOC-1/2021 од
20.12.2021. године, за издавање локацијских услова, за изградњу линијског објекта електронских комуникација на к.п. број 945/1, 945/2, 68/2,
68/3, 925/3 све КО Словац, 1156/3, 1153/1, 41/3, 1153/2, 863/3, 864, 863/1, 1169, 863/2, 808/2, 807/2, 807/1, 1162, 782/1, 800/1, 799, 798/1, 797/1,
787, 785, 786, 784, 1152, 1087/1, 1088, 1089, 1127, 1090, 1154, 448, 432/3 све КО Ратковац, 942, 933/1 све КО Придворица и 678, 307/1, 306,
303, 669, 224, све КО Маркова Црква као непотпун.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, поднело је овом одељењу захтев за издавање локацијских
услова за изградњу линијског објекта електронских комуникација на к.п. број 945/1, 945/2, 68/2, 68/3, 925/3 све КО Словац, 1156/3, 1153/1,
41/3, 1153/2, 863/3, 864, 863/1, 1169, 863/2, 808/2, 807/2, 807/1, 1162, 782/1, 800/1, 799, 798/1, 797/1, 787, 785, 786, 784, 1152, 1087/1, 1088, 1089,
1127, 1090, 1154, 448, 432/3 све КО Ратковац, 942, 933/1 све КО Придворица и 678, 307/1, 306, 303, 669, 224, све КО Маркова Црква, а који се
води под бројем ROP-LAJ-45432-LOC-1/2021 од 20.12.2021. године.

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:

Идејно решење;
Списак парцела;
Овлашћења;
Графичке прилоге;
Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;
Обавештење о ослобађању од плаћања републичких административних такси;
Пуномоћје за подношење захтева.

 Током спровођења обједињене процедуре, проверавајући испуњеност формалних услова, 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, 9/2020 и 52/2021), чланом 7. и 8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), надлежни орган је увидом у Идејно решење утврдио да се траса
планираног инфраструктурног објекта укршта са трасом државног пута IБ реда број 27 Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница Иверак –
Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега), који је у изградњи, тако да је за потребе издавања
услова ималаца јавних овлашћења, потребно да Идејно решење садржи Прилог број 10. који се односи на постављање инсталација у



земљишном и заштитном појасу државног пута I и II реда, који треба да садржи:

1. 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), са приказом трасе инсталација.

2. 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 органе надлежног за послове државног премера и
катастра) са дефинисаним положајем планираних инсталација и заштитних цеви и растојањем у односу на крајње тачке попречног
профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, дубину полагања поред и испод пута, пречник и
дужину заштитне цеви, дужину подбушивања и др.);

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

 

Садржина Идејног решења дефинисана је Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта (''Сл. гласник РС'', бр.73/2019), тако да је неопходно Идејно решење у потпуности ускладити са
овим Правилником и прилозима који су његов саставни део.

Због наведених недостатака, донет је 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.                                                                                                      

 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Предраг Мирковић, дипл. инж. саобраћаја


