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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе
Општине Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора Радомира Крсмановића из
Лазаревца, улица Соње Маринковић број 11, ЈМБГ: 1309949710151, за издавање локацијских
услова за изградњу помоћног објекта – бунара на к.п. бр. 50 КО Ћелије, 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 Радомира Крсмановића из Лазаревца, број ROP-LAJ-1748-LOC-
1/2023 од 25.01.2023. године, за издавање локацијских услова, за изградњу помоћног објекта
– бунара као непотпун.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Радомир Крсмановић из Лазаревца, поднео је овом одељењу захтев за издавање локацијских
услова за изградњу помоћног објекта – бунара, а који се води под бројем ROP-LAJ-1748-
LOC-1/2023 од 25.01.2023. године.

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:

идејно решење;



графичке прилоге;
катастарско - топографски план;
доказ о уплати републичке административне таксе;
доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;
информацију о локацији;
пуномоћје.

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 2540400-
Д-09.13-59554-УПП-23 од 08.02.2023. године;

 

У обавештењу о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење ОДС „ЕПС-
ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број 2540400-Д-09.13-59554-
УПП-23 од 08.02.2023. године, наведено је да је захтев непотпун, јер идејно решење не
садржи 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. 23/15) и Уредбом о локацијским
условим („Сл. гласник РС“ бр. 35/15, 114/15 и 117/17).

            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:

број тарифа - једна – две;
потребно је прецизно дефинисати потребну снагу да би се предметни објекат
прикључио на ДССЕ. У идејном решењу 0 главна свеска су наведене две различите
снаге;
У идејном решењу 0 главна свеска уписати класификациони број.

 

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.                                                                                                      
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