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           Општинска управа општине Лајковац, Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, решавајући по захтеву
Оператера дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција ДОО Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, Огранак ЕД Лазаревац Јанка
Стајчића број 2, у својству инвеститора, за доношење Решења о одобрењу извођења радова за изградњу Кабловског вода 1kV од ТС 10/0,4kV
„СУП 1“ Лајковац до слободностојећег ПОММ-2 са придодатом КПК, који се поставља на кп.бр.113/6 КО Лајковац, на катастарским
парцелама 122/1 и 113/6 све КО Лајковац, за потребе напајања електричном енергијом стамбено-пословног објекта у Лајковцу улица Носиоца
Албанске споменице на катастарској парцели 113/6 КО Лајковац, 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 и 52/2021), члана 28. 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

     

       ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Оператера дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција ДОО. Београд, матични број 07005466, ПИБ
100001378, Огранак ЕД Лазаревац Јанка Стајчића број 2, за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи

        - кабловског вода 1kV од ТС 10/0,4kV „СУП 1“ Лајковац до слободностојећег ПОММ-2 са придодатом КПК, који се поставља на к.п.
113/6 К.О. Лајковац, на катастарским парцелама 122/1 и 113/6 све К.О. Лајковац, насеље Лајковац, општина Лајковац, категорије Г,
класификациони број 222410, Тип објекта - Локални електрични водови, укупна дужина – 72 м, због формалних недостатака.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Оператер дистрибутивног
система ЕПС Дистрибуција ДОО Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, Огранак ЕД Лазаревац Јанка Стајчића број 2, чији је
финансијер Марко Милиновић, Лајковац ул. Колубарска 15, поднео је захтев за издавање Решења о одобрењу извођења радова за изградњу
Кабловског вода 1kV од ТС 10/0,4kV „СУП 1“ Лајковац до слободностојећег ПОММ-2 са придодатом КПК, који се поставља на кп.бр.113/6
КО Лајковац, на катастарским парцелама 122/1 и 113/6 све КО Лајковац, који је заведен под бројем ROP-LAJ-42049-ISAW-3/2022 од
21.02.2022. године.

Уз захтев, инвеститор је приложио следећу документацију:

Локацијски услови број: ROP-LAJ-42049-LOC-1/2021 од 13.01.2022. године, са условима добијеним од имаоца јавних овлашћења;
Уговор о изградњи недостајућег електроенергетског објекта број 8И.1.0.0.-Д.09.13-129283/2-21 од 23.07.2021. године<
Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем;
Доказ о уплати Републичке административне таксе;
Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС<
Идејни пројекат (0 - Главна свеска, 4 - Пројекат електроенергетских инсталација,) је израђен од стране ЛУКС ЕЛЕКТРО д.о.о, ул. 28.
фебруара бр. 2 Уб, одговорно лице пројектанта је Никола Максимовић директор, одговорни пројектант Младен М. Петрић дипл.инж.ел.
са лиценцом број 350 6611 04;
Катастарско-топографски план;
Графички прилози.



 

             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 је проверио испуњеност формалних услова за
поступање по том захтеву, односно проверио да ли је:

надлежан за издавање решења за који 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 јесте да ли је инвеститтор претходно прибавио
локацијске услове, односно да ли је у складу са чланом 28. Став 3. Тач. 7, 8, и 9, правилника доставио све услове за укрштање и
паралелно вођење, односно услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија, ако их је прибавио ван обједињене процедуре;
приложена сва документација прописана законом и подзаконским актима донетим по основу закона и
уз захтев приложио доказ о уплати административних такси и накнаде наведене у члану 28.став 2. тачка 2.

 

             Увидом у достављени захтев и документацију, надлежни орган је утврдио да је надлежан за издавање решења, подносилац захтева је означен као
инвеститор, захтев је поднет у прописаној форми, достављен је доказ о уплати накнаде за вођење централног регистра и републичке административне
таксе.

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису испуњени сви услови, односно:

           Локацијски услови број ROP-LAJ-42049-LOC-1/2021 од 13.01.2022. године издати су заједно са условима добијеним од имаоца јавних
овлашћења и то:

1. Услови Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац број 20700-Д-09.13-337663-УП-21
од14.12.2021. године;

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 564679/2-2021 од 13.12.2021. године;

3. Услови ЈП “Градска чистоћа”, Лајковац, број 149 од 11.01.2022. године.

Увидом у Локацијске услове број ROP-LAJ-42049-LOC-1/2021 од 13.01.2022. године у оквиру посебних услова, наведено је да је пре
подношења захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова потребно прибавити сагласност Општине Лајковац за прелазак преко
катастарске парцеле број 122/1 КО Лајковац, а увидом у поднети захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова потребна сагласност
није прибављена.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, стекли су се услови за примену члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем  („Службени гласник РС“ број 68/2019) па је стога и одлучено као у диспозитиву.

 

           Ако подносилац захтева  најкасније 30. дана од дана објављивања овог решења на интернет страници надлежног органа поднесе нов,
усаглашен, захтев и отклони наведени недостатак, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа
административне таксе и накнаду наведену у члану 27. Став 2. Тачка 2. Правилника.

              

           ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор Општинском Већу општине Лајковац у року од 3
дана од дана достављања. 

 

Решење доставити:                                                                 

- Подносиоцу захтева;

- Грађевинској инспекцији.

 

 

 

                                                                                                    Руководилац одељења

                                                                                         Предраг Мирковић дипл.инж.саоб.

 


