РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНA ЉИГ
Општинска управа
Одељење за општу управу
Бр. предмета:
ROP-LIG-33720-ISAW-3/2019
Датум: 23.01.2019.године.
Љ И Г
Одељење за oпшту управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву
овлашћеног лица пројектанта Радивоја Босиљчић, дипл. инж. ел. испред овлашћеног предузећа
„БОС ПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Ваљева, ул. Браће Недића бр. 13/а, у име финансијера СЗТР за обраду
и прераду метала „СИМИЋ“ д.о.о.
ул. Деспота Стефана 1/18 Љиг (МБ:61799583,
ПИБ105982407) а за инвеститора Оператора дистрибутивног система „ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Лазартевац (МБ:07005466,
ПИБ:100001378), Лазаревац, ул. Јанка Стајчића бр. 2, за издавање решења о одобрењу извођења
радова, на основу члана 69. 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 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 28. и 29. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и
120/2017), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016),
доноси:

РЕШЕЊЕ
Одобрава се инвеститору Оператору дистрибутивног система „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“
д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Лазартевац (МБ:07005466, ПИБ:100001378),
Лазаревац, ул. Јанка Стајчића бр. 2 извођење радова на изградњи прикључног далековода 10 kV
за СБТС 10/0,42 kV, 250 kVA „Симићи“, на кат. парцелама бр. 461/6, 1398, 457/1, 457/3 ,1369/1 и
429/13, све К.о. Моравци, у селу Моравци, категорије објекта Г и класификационог броја 222410,
дужине 394 м, у свему према приложеном идејном пројекту. Предрачунска вредност наведених
радова износи 1.858.800,00 динара.
Локацијски услови издати под бројем ROP-LIG-33720-LOCH-2/2018 од дана 19.12.2018. год.,
Идејни пројекат, бр. док. Р18/18, израђен у октобру 2018. год. од стране предузећа „БОС
ПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Ваљева, ул. Браће Недића бр. 13/а и главног пројектанта Радивоја Босиљчића,
дипл. ел. инж. лиценца бр. 350 6098 03, Катастарско – топографски план израђен у септембру
2018. год. од стране СЗР „Геометар“ Ваљево, извршна јединица Љиг и геометра Александра
Милошевић, Услови за прикључење на електроенергетску мрежу издати 19.06.2017. год. под
бројем ROP-LIG-16610-LOC-1-HPAP-8/2017 од стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“ Београд,
Електродистрибуција Лазаревац, Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката
закључен 24.10.2018. год. између ОДС „ЕПС Дистрибуција Београд“ Елктродистрибуција
Лазаревац и СЗТР за обраду и прераду метала „СИМИЋ“ д.о.о. Љиг, Решење о испуњености
издатих услова III број: 953-27727/18 од 11.01.2019. год. издато од стране Јавног предузећа
„Путеви Србије“ Булевар Краља Александра бр. 282 и приложене сагласности власника, односно
корисника кат. парцела 461/6, 1398, 457/1, 457/3, 1369/1 у К.о. Моравци, 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 8. 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, 145/2014 и 83/2018) и члана 11. Одлуке о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. гласник Општине Љиг“ бр.
1/2015 и 3/2017).
Инвеститор је дужан да органу који је издао решење пријави радове пре почетка извођења
радова. Пријава треба да садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења
радова.
По завршетку изградње, односно извођењу радова, на захтев инвеститора, надлежни орган за
наведени објекат може издати употребну дозволу.
На основу чл. 69. став. 9. Закона о планирању и изградњи прописано је да се као доказ о
решеним имовинско – правним односима на земљишту може прихватити сагласност власника или
корисника земљишта, као и да орган надлежан за послове државног премера и катастра уписује
право својине на објекту на основу сагласности власника или корисника земљишта, а сагласност
којим је службеност успостављена уписује се у евиденцију катастра непокретности.
Правноснажно решење којим се одобравају радови из става 1. диспозитива овог решења
представља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је
за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву
инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правноснажно решење и правноснажно
решење о употребној дозволи.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
СЗТР за обраду и прераду метала „СИМИЋ“ д.о.о. ул. Деспота Стефана 1/18 Љиг
(МБ:61799583, ПИБ105982407), поднео је као финансијер радова овом органу преко овлашћеног
лица пројектанта Радивоја Босиљчић, дипл. инж. ел. и овлашћеног предузећа „БОС ПРОЈЕКТ“
д.о.о. из Ваљева, ул. Браће Недића бр. 13/а, захтев у обједињеној процедури електронским путем
кроз ЦИС, под бројем ROP-LIG-33720-ISAW-3/2019 дана 16.01.2019. год, а за издавање решења
о одобрењу извођења радова ближе описаних у диспозитиву овог решења.
Уз захтев за издавање решења приложена је следећа документација:
1)
2)

3)
4)

5)

6)

Локацијске услове издате под бројем ROP-LIG-33720-LOCH-2/2018 од дана 19.12.2018. год;
Идејни пројекат, бр. док. Р18/18, израђен у октобру 2018. год. од стране предузећа „БОС
ПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Ваљева, ул. Браће Недића бр. 13/а и главног пројектанта Радивоја
Босиљчића, дипл. ел. инж. лиценца бр. 350 6098 03;
Катастарско – топографски план израђен у септембру 2018. год. од стране СЗР „Геометар“
Ваљево, извршна јединица Љиг и геометра Александра Милошевић;
Услови за прикључење на електроенергетску мрежу издати 19.06.2017. год. под бројем
ROP-LIG-16610-LOC-1-HPAP-8/2017 од стране
ОДС „ЕПС Дистрибуција“ Београд,
Електродистрибуција Лазаревац;
Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката закључен 24.10.2018. год.
између ОДС „ЕПС Дистрибуција Београд“ Елкектродистрибуција Лазаревац и СЗТР за
обраду и прераду метала „СИМИЋ“ д.о.о. Љиг, којим су дефинисана међусобна права и
обавезе обе уговорене стране;
Овлашћење којим финансијер овлашћује предузеће „БОС ПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Ваљева, које
заступа Радивоје Босиљчић, дипл. ел. инж., за све потребне и неопходне радње у поступку
везано за Цеоп и изградњу предметног објекта;

7)
8)
9)
10)
11)

12)

Сагласност корисника кат. парцеле бр. 1369/1 у К.о. Моравци од 23.01.2019. год.
Сагласност власника кат. парцеле 461/6 у К.о. Мораци оверена од стране Општинске управе
Општине Љиг ОВ. бр. 2316/2018 дана 24.12.2018. год;
Сагласност власника кат. парцела 457/1 и 457/3 у К.о. Мораци оверена од стране
Општинске управе Општине Љиг ОВ. бр. 2311/2018 дана 24.12.2018. год;
Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 2.000,00 динара;
Доказ о уплати општинске административне таксе за за издавање решења о извођењу
радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи, у износу од 3.600,00 динара, на
основу Одлуке о измени одлуке о општинским административним таксама („Службени
гласник Општине Љиг”, број 4/2016);
Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 5.400,00 динара, на
основу тарифног броја 165. Закона о републичким административним таксама.

Одељење за општу управу Општинске управе Општине Љиг испитало је испуњеност
формалних услова за поступање по захтеву у складу са чл.8ђ. Закона о планирању и изградњи
(“Сл. гласник РС” бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018), чл. 29. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и том
приликом утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да је подносилац захтева лице које у
складу са законом може да буде инвеститор предметних радова, да је захтев поднет у прописаној
форми и да садржи све прописане податке, да је уз захтев приложена сва документација прописана
законом и подзаконским актима донетим на основу закона и да је уз захтев приложен доказ о
уплати прописаних такси.
Уговором о изградњи недостајућих електроенергетских објеката, који је закључен
24.10.2018. год. између ОДС „ЕПС Дистрибуција Београд“ Елктродистрибуција Лазаревац и СЗТР
за обраду и прераду метала „СИМИЋ“ д.о.о. Љиг, дефинисана међусобна права и обавезе обе
уговорене стране, а предмет уговора је изградња електроенергетских објеката неопходних за
напајање пословног објекта на кат. парцели бр. 429/13 у К.о. Моравци, према издатим условима
ROP-LIG-16610-LOC-1-HPAP-8/2017, локацијским условима бр. ROP-LIG-16610-LOC-1/2017. За
објекат на кат. парцели 429/13 у К.о. Моравци издати су локацијски услови од дана 27.06.2017.
год. и грађевинска дозвола бр. ROP-LIG-16610-CPI-2/2017 дана 05.09.2017. год.
Како је уз захтев за издавање решења поднета сва потребна документација 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, 145/2014 и 83/2018) члана 28. и 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017),
то је решено као у диспозитиву решења у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о
општем управном поступку.
Упутство 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 470,00
динара административне таксе, на број рачуна 840-742221843-57, модел 97, позив на број 12-061.
Решење доставити:
•
•
•

Подносиоцу захтева;
Грађевинској инспекцији;
Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа

ОБРАДИЛА:
Саветник за урбанизам и грађ.
Сања Спасојевић, дипл. инж. грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Ната Јовчић, дипл. правник

