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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе
Општине Лајковац, решавајући по усаглашеном захтеву инвеститора Мирковић Милана из
Јабучја, за издавање локацијских услова за изградњу погона сепарације агрегата на к.п. број
4739, 4740, 4743/3 и 8777 све КО Јабучје, на основу члана 8. става 2. и члана 12. став 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 усаглашен захтев Мирковић Милана из Јабучја, ЈМБГ: 2801964771413, за
издавање локацијских услова за изградњу погона сепарације агрегата на к.п. број 4739, 4740,
4743/3 и 8777 све КО Јабучје, број ROP-LAJ-5258-LOCH-2/2022 од 02.04.2022. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 



Мирковић Милан из Јабучја, поднео је овом одељењу усаглашен захтев за издавање
локацијских услова за изградњу погона сепарације агрегата на к.п. број 4739, 4740, 4743/3 и
8777 све КО Јабучје, а који се води под бројем ROP-LAJ-5258-LOCH-2/2022 од 02.04.2022.
године.

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:

Идејно решење;
Графичке прилоге;
Доказ о уплати Републичке административне таксе;
Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;
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
2460800-Д-09.13-153231-УПП-22 од 15.04.2022. године;

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ИЈ Ваљево, број 151179/2-2022 од 11.04.2022. године;
3. Услови ЈП „Градска чистоћа “Лајковац, број 1863 од 19.04.2022. године;
4. Водни услови ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 3697/5 од

07.04.2022. године.

 

У Обавештењу о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење ОДС
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број
2460800-Д-09.13-153231-УПП-22 од 15.04.2022. 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. 73/19) и Уредбом о локацијским
условима („Сл. гласник РС“ бр. 115/20).

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.

 

Подаци потребни за издавање услова за пројектовање и прикључење:

увидом у идејно решење број 48-0/22 из фебруара 2022. године дефинисано је да на
предметној парцели постоји прикључак на ДСЕЕ са одобреном снагом 88,98kW.
Потребно је доставити доказ да се на предметној локацији налази објекат којем
се испоручује електрична енергија са наведеном одобреном снагом, ЕД број и
број издатог одобрења.
Увидом у базу података и стање на терену утврђено је да на к.п. 8777 К.О. Јабучје
постоји објекат прикључен на ДСЕЕ са одобреном снагом 43,47kW, ПОД
5013829367, мерни уређај број 125707. Идејним решењем дефинисати да ли се
постојећи прикључак задржава, и да ли је потребно повећање одобрене снаге или



нов прикључак са тачно дефинисаним енергетским капацитетом, напоном
прикључења, врсти прикључка и врсти мерног уређаја. Након достављања
потребних капацитета ЕД Лазаревац може издати услове и у зависности од
потребног капацитета дефинисати изградњу нових електроенергетских објеката.

 

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.

 

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


