
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

Општинска управа

Одељење за комунално - стамбене,

грађевинске и урбанистичке послове

Број: ROP-LAJ-17900-ISAW-2/2022

Датум: 18.08.2022. године

Лајковац

Омладински трг бр. 1

Тел: 014/3433-109

 

           Општинска управа општине Лајковац, Одељење за комунално - стамбене, грађевинске
и урбанистичке послове, решавајући по захтеву инвеститора Shandong Luqiao Group Co Ltd
Огранак Београд, Трг пријатељства Србије и Кине бр. 4, Нови Београд, ПИБ:112302292, МБ:
29508739, за издавање Решења о одобрењу извођења радова за изградњу Типске
трансформаторске станице и дела електродистрибутивне мреже на катастарским парцелама
број 120/1, 110/1, 108/1, 107 и 100 све КО Ратковац, 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 Shandong Luqiao Group Co Ltd Огранак Београд, Трг
пријатељства Србије и Кине бр. 4, Нови Београд за издавање решења о одобрењу извођења
радова за изградњу Типске трансформаторске станице и дела електродистрибутивне мреже
на катастарским парцелама број 120/1, 110/1, 108/1, 107 и 100 све КО Ратковац, општина
Лајковац, категорије Г, класификација појединих делова објекта 222410 – 100% 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, инвеститор Shandong Luqiao Group Co Ltd Огранак Београд, Трг
пријатељства Србије и Кине бр. 4, Нови Београд, поднео је преко пуномоћника Александра
Ђулибрка из Београда, улица Лединачка 9, захтев за издавање Решења о одобрењу извођења
радова за изградњу Типске трансформаторске станице и дела електродистрибутивне мреже
на катастарским парцелама број 120/1, 110/1, 108/1, 107 и 100 све КО Ратковац, који је
заведен под бројем ROP-LAJ-17900-ISAW-2/2022 од 26.07.2022. године.

             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 инвеститор претходно прибавио локацијске услове, односно да ли је у
складу са чланом 28. Став 3. Тачка 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, утврђено је да за поступање по захтеву нису испуњени
сви услови, односно није приложено ништа од прописане документације.

              На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по
захтеву нису испуњени формални услови предвиђени Законом и Правилником, то су се у
смислу члана 28. Став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем  („Службени гласник РС“ број 68/2019), стекли услови за одлучивање
као у диспозитиву решења.

           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 (три) дана од дана достављања. 

 

Решење доставити:                                                                 

Подносиоцу захтева;
Грађевинској инспекцији;
Архиви.

 

                                                                                                                          

                                                                                                  Руководилац одељења 

                                                                                       Предраг Мирковић дипл. инж. саобр. 


