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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе
Општине Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора општине Лајковац, ул. Омладински
трг бр. 1, Лајковац, ПИБ 101343119, Матични број 07353154, за издавање локацијских
услова за доградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода Лајковац,
на кат.парц. бр. 8692/2 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 захтев општине Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1 Лајковац, ПИБ
101343119, Матични број 07353154, број ROP-LAJ-15948-LOC-1/2022 од 25.05.2022. године,
за издавање локацијских услова, за доградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање
отпадних вода Лајковац на кат.парц. бр. 8692/2 КО Јабучје као непотпун.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Општина Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1 Лајковац, ПИБ 101343119, Матични број
07353154, поднела је овом одељењу захтев за издавање локацијских услова за доградњу и
реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода Лајковац на кат.парц. бр. 8692/2
КО Јабучје, а који се води под бројем ROP-LAJ-15948-LOC-1/2022 од 25.05.2022. године.

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:

Идејно решење;
Графичке прилоге;



Решење о издавању водопривредне сагласности;
Решење о издавању водопривредних услова;
Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;

 

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
„ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 20700-Д-09.13-
262695-УПП-22 од 14.06.2022. године;

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 223335/2-2022 од 01.06.2022. године;
3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 2935 од 09.06.2022. године;
4. Водни услови Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке

дирекције за воде број 325-05-1/123/2022-07 од 15.06.2022. године.

 

У Обавештењу о  немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење ОДС „ЕПС-
ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 20700-Д-09.13-262695-
УПП-22 од 14.06.2022. 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 („Сл. гласник РС“ бр. 73/19) и Уредбом о локацијским условим („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:

 

Потребно је да се странка(пројектант) изјасни да ли новопланирана доградња
остаје у оквиру постојеће снаге или је потребно проширење снаге на
потрошачком броју 70717140877 бр. 000002757 тип ДМГ2 РЕГ ЕНЕЛ БЕОГРАД.

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


