
 
     РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

      ОПШТИНA ЉИГ 
     Општинска управа 

       Одељење за општу управу 
                   број предмета: 

        ROP-LIG-7968-ISAWHA-2/2016 
                           Љ  И  Г 

 
Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући на основу 

усаглашеног захтева ииннввеессттииттоорраа  ААррссиићћ  ААннее  (1212980825028)  иизз  ЗЗееммууннаа,,  уулл..  ООррччккаа  ббрр..  1100//11, за 
издавање решења о одобрењу извођења радова, на основу  члана 145.  став 1. Закона о 
планирању  и  изградњи  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), чл. 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) и члана 58. Закона о општем управном поступку („Службени 
лист СРЈ” бр.33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10) доноси: 
 
 

РР ЕЕ ШШ ЕЕ ЊЊ ЕЕ   
 
 
           Одобрава се „Пољопривредном газдинству Арсић Ана“ Београд које у својству инвеститора 
заступа Арсић Ана (1212980825028) из Земуна, ул. Орчка бр. 10/1, извођење радова на изградњи 
електроенергетског објекта категорије објекта Г и класификационе ознаке 223420 - типске стубне 
бетонске трафостанице СБТС 10/0.42kV, 160 kVА, са енергетским трансформатором 10/0.42 kV 
снаге 100 kVА и прикључног далековода 10 kV којим ће се извршити уклапање новоизграђене 
трафостанице у постојећу мрежу 10 kV ЕД Лазаревац, а на кат. парцели бр. 2066/1 у К.о. Шутци, 

под називом „Плантажа“ у селу Шутци, у свему према пројектној документацији. Предрачунска 
вредност предметног објекта износи 1.670.000,00 динара.  
 
           Идејни пројекат са главном свеском и пројектом електроинсталација, израђен од стране 
Привредног друштва за пројектовање, инжењеринг, трговину и услуге „КОН-ТАКТ“ д.о.о. 
Лазаревац, са одговорним пројектантом Мијодрагом Илић, инж. ел, Услови за прикључење на 
електроенергетску мрежу издати 09.13.-06013-147140/2-2015 од 28.09.2015. године од стране 
ОДС “ЕПС Дистрибуција“ Београд, Електродистрибуција Лазаревац, Препис листа непокретности 
број 1067 за К.о. Шутци, издат под бројем 952-04-21/2016 издат 13.05.2016. год. од стране 
Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Љиг и Уговор о заједничком 
улагању на изградњи ЕЕО број 8И.100-Д.09.13-38534/2-2016 закључен 22.02.2016, саставни су 
део овог решења.  
 

Утврђује се да се за објекат из става 1. диспозитива не плаћа допринос за уређење 
грађевинског земљишта на основу члана 97. став 9. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 11. Одлуке о утврђивању 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. гласник Општине Љиг“ бр. 1/2015).  

 
           Инвеститор је, на основу члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015), дужан да органу који је издао 
решење пријави почетак радова кроз ЦИС, најкасније осам дана пре почетка извођења радова. 
Пријава треба да садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова.  
 

 
ОО   ББ   РР   АА   ЗЗ   ЛЛ   ОО   ЖЖ   ЕЕ   ЊЊ   ЕЕ   

 

ААррссиићћ  ААннаа  (1212980825028)  иизз  ЗЗееммууннаа,,  уулл..  ООррччккаа  ббрр..  1100//11,,  поднела је усаглашени захтев у 

обједињеној процедури електронским путем надлежном органу кроз ЦИС, под бројем ROP-LIG-
7968-ISAWHA-2/2016  од 12.05.2016. год, за издавање решења о одобрењу извођења радова 
ближе описаног у диспозитиву овог решења. 

 
 



 

Уз захтев за  издавање решења, инвеститор је приложио следећу документацију: 
 

1) Идејни пројекат, број. тех. документације P-08/16, израђен oд стране Привредног 
друштва за пројектовање, инжењеринг, трговину и услуге „КОН-ТАКТ“ д.о.о. 
Лазаревац, са одговорним пројектантом Мијодрагом Илић, инж. ел, и главним 
пројектантом Зораном Деспотовић, дипл. инж. ел, број лиценце 350-1111-03; Идејни 
пројекат чине: 

0.1.Главна свеска идејног пројекта – главни пројектант је Зоран Деспотовић, 
дипл. инж. ел, број лиценце 350-1111-03; 
0.4. Пројекат енергетске инсталације – главни пројектант је Зоран Деспотовић, 
дипл. инж. ел, број лиценце 350-1111-03; 

2) Услове за прикључење на електроенергетску мрежу издати 09.13.-06013-
147140/2-2015 од 28.09.2015. године од стране ОДС “ЕПС Дистрибуција“ Београд, 
Електродистрибуција Лазаревац; 

3) Препис листа непокретности број 1067 за К.о. Шутци, издат под бројем 952-04-
21/2016 издат 13.05.2016. год. од стране Републичког геодетског завода, Службе за 
катастар непокретности Љиг; 

4) Уговор о заједничком улагању на изградњи ЕЕО број 8И.100-Д.09.13-38534/2-2016 
закључен 22.02.2016. између ОДС „ЕПС Дистрибуција“ Београд, 
Електродистрибуција Лазаревац и „Пољопривредног газдинства Арсић Ана“ Београд; 

5) Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 2,000,00 
динара;  

6) Доказ о уплати административне таксе за издавање решења  у износу од 1350.00 
динара на основу Одлуке о општинским административним таксама („Службени 
гласник Општине Љиг”, број 10/2012 и 1/2013). 

 
          На основу наведеног Уговора о заједничком улагању на изградњи предметног ЕЕО 
дефинисана су права и обавезе између инвеститора и финансијера, а на основу члана 8. Уговора 
након изградње предметног електроенергетског објекта, техничког прегледа и записничког 
пријема, СБТС и прикључни далековод 10 kV имају се укљижити као основно средство ЕД 
Лазаревац без било какве накнаде инвеститору од стране Електродистрибуције Лазаревац, с тим 
да „Пољопривредно газдинство Арсић Ана“ задржава трајну могућност прикључења својих 
објеката укупне максималне једновремене снаге до 65 kV. 
 
          Како је инвеститор уз захтев за издавање решења поднео сву потребну документацију у 
складу са чланом 145. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) члана 28. и 29.  Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем  („Сл. гласник РС“ број 113/2015), то је решено као у 
диспозитиву решења у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о општем управном 
поступку.  
 

Упуство о правном средству: Против овог решења незадовољна страна може изјавити 
жалбу, у року од 8 дана од дана пријема истог, преко овог одељења, Министарству 
грађевинарства, саобрћаја и инфраструктуре – Колубарском округу Ваљево, таксирану са 300.00 
динара административне таксе. 
 

Решење доставити: 
• Подносиоцу захтева; 
• Грађевинској инспекцији; 
• Електродистрибуцији Лазаревац; 

                                                              

ОБРАДИЛА: 
Стручни  сарадник за урб. и грађ. 
Спасојевић Сања, дипл. инж. грађ. 

 
 
 
 
 

 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Ната Јовчић, дипл. правник 


