РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНA ЉИГ
Општинска управа
Одељење за општу управу
Бр. предмета:
ROP-LIG-8869-ISAW-3/2018
Датум: 14.12.2018.године.
Љ И Г
Одељење за oпшту управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву Зорице Сатарић
(ЈМБГ:0610976885034) испред овлашћеног привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, ул.
Краља Петра бр. 21 у име инвеститора Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
Београд, Масарикова 1-3 (ПИБ:100001378, МБ:07005466), Огранак Електродистрибуција Лазаревац,
Јанка Стајчића 2, за издавање решења о одобрењу извођења радова, на основу члана 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 Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
(МБ:07005466, ПИБ:100001378), Београд, Масарикова 1-3, Огранак Електродистрибуција Лазаревац,
Јанка Стајчића 2, извођење радова на изградњи: дела средњенапонске електродистрибутивне мреже кабловски водoви 20kV од ТС 110/35/20kV "Љиг" до СН блока 20kV у ТС "Тунел Бранчић"1 и СН
блока 20kV у ТС"Тунел Бранчић"2, категорије објекта Г и класификационе ознаке 222410, локалног
телекомуникационог вода - сигнално оптички кабел категорије објекта Г и класификационе ознаке
222431 и блока средњег напона СН блок 20 kV категорије објекта Г и класификационе ознаке 222420, а
на катастарским парцелама: 1555/3, 1847, 1821, 1835/1, 1835/2, 1820/1, 1832/6, 1832/5, 1581/3, 1577/3,
1582/3, 1581/10, 1581/12, 1578/3, 1581/14, 1579/3, 1581/15, 1581/16, 1587/4, 1587/6, 1580/3, 1580/4, 1820/3,
1590/2, 1820/4, 1591/3, 1592/7, 1592/6, 1593/3 у К.о. Цветановац, 31594/2, 31735/3, 31595, 31596/8, 31596/9,
31596/10, 31596/11, 31735/4, 31739/2, 31737/2, 31738/2, 31734/1, 31734/7, 31734/8, 31734/9, 31732/3,
31734/14, 31741/2, 31742/3, 31742/2, 31742/1, 31832/1,31747/3, 31747/4, 31746/3, 31744/1, 31744/4, 31744/6,
31818/4, 31817/5, 31814/1, 31814/2, 31730/2, 31733/3, 31728/1, 31726/4, 31726/3, 31724/1, 31723/5, 31723/3,
31723/1, 31722/1,31721/1, 31720/1, 31719/1, 31812/1, 31813/1, 31815/4, 31815/3, 2549/8, 21754/18, 2549/11,
2549/10, 2549/9, 21762/3, 21762/2, 2550/4, 2548/2, 2548/7, 2551/1, 2552/1, 2548/6, 21736/11, 21734/2, 2609/4,
2603/2, 2602/2, 2601/1, 2600/4, 2596/11, 2596/9, 2596/8, 2596/6, 2595/2, 2594/2, 2593/2, 2589/2, 2592/2, 2570/2,
2569/5, 2569/3, 2568/2, 2573/2, 2582/2 у К.о. Љиг, 553, 708/4, 708/5, 720/2, 716/2, 722/2, 724/2, 700/2, 887/2,
886/2, 886/3, 885/2, 885/5, 884/2, 884/4, 883/2, 883/4, 880/4, 879/2, 880/5, 796/7, 796/8, 797/3, 798/3, 799/3,
800/3, 801/5, 801/3, 801/4, 1738/2, 844/1, 845/2, 846/4, 846/5, 846/6, 847/3, 847/4, 848/3, 848/4, 1741/2, 854/2,
855/2, 852/3, 850/2, 851, 852/4, 853/4, 853/5, 828/9, 828/10, 828/11,828/12, 828/13, 828/14, 827/2, 826/2, 825/2,
824/2, 823/3, 999/1, 1008/2, 1010/1, 1742/2, 1027/2, 1028/2, 1745/2, 1011/2, 1026/2, 1031/2, 1141/2, 1146/1,
1145/2, 1144/2, 1143/2, 1147/1, 1025/4, 1745/4, 1746/2, 1180/2, 1179/5, 1179/1, 1179/6, 1181/3, 1148/2, 1153/2,
1149, 1151, 1152/2, 1150, 1177, 1178/1, 1184/3, 1184/4, 1185/6, 1185/2, 1176/1, 1186/1, 1186/5, 1188/3, 1187/3,
1187/2, 1237/2, 1239/1, 1565/2, 1564/2, 1747/4, 1240/2, 1566, 1567, 1568/2, 1570 у К.о. Бранчић и 4/5, 7/3, 8/4
у К.о. Дићи, а за потребе напајања ТС „Тунел Бранчић“1 и ТС“ Тунел Бранчић“2, у свему према
приложеном идејном пројекту и техничком опису и попису радова. Укупна предрачунска вредност
наведених радова износи 107,177,700.00 динара.

Локацијски услови бр: ROP-LIG-8869-LOC-1/2018 од дана 15.05.2018. год. и измена локацијских
услова бр. ROP-LIG-8869-LOCA-2/2018 од дана 08.11.2018. год, издати од стране Одељења за општу управу
Општинске управе Општине Љиг, Идејни пројекат бр. док. ЈБ 18- 010 израђен у новембру 2018. год. од
стране Енерготехника Јужна Бачка доо, Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда бр.1, Нови Сад и
одговорног пројектанта Николе Мучалица, дипл.инж.ел. лиценца бр. 350 О025 15, Ситуациони план
израђен од стране „ГЕОТЕХНИКА НС“ д.о.о. Нови Сад, и одговорног лица Бранислава Радојевић, геод.
инж. лиценца бр. 02 0008 10, Решење о одобрењу за прикључење објекта на ДСЕЕ уз наведене услове за
прикључење, издато од стране ЕПС Дистрибуције д.о.о. Београд, огранка Електродистрибуција Лазаревац,
број:8И.1.0.0.-Д.09.13-317059/4-18 од 23.11.2018. год., Уговор о изградњи прикључка на дистрибутивни
систем електричне енергије на основу решења о одобрењу за прикључење број 01.0.0.0.-Д.08.01.-317059/117 од 26.12.2017. год. и Анекс бр. 1 Уговора о изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне
енергије бр. 8I.0.0.0.-D.09.13.-357080/1-2018 од 05.12.2018. год., 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. 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.
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
Инвеститор Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд (МБ:07005466,
ПИБ:100001378), Београд, Масарикова 1-3, Огранак Електродистрибуција Лазаревац, Јанка Стајчића 2, по
захтеву овлашћеног лица Зорице Сатарић (ЈМБГ:0610976885034) испред финансијера - привредног
друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд, ул. Краља Петра бр. 21, поднео је овом органу захтев у
обједињеној процедури електронским путем кроз ЦИС, под бројем ROP-LIG-8869-ISAW-3/2018 дана
06.12.2018. год, а за издавање решења о одобрењу извођења радова ближе описаних у диспозитиву овог
решења.
Уз захтев за издавање решења, инвеститор је приложио следећу документацију:
1) Идејни пројекат бр. док. ЈБ 18- 010 израђен у новембру 2018. год. од стране Енерготехника Јужна
Бачка доо, Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда бр.1, Нови Сад и одговорног
пројектанта Николе Мучалица, дипл.инж.ел. лиценца бр. 350 О025 15, који садржи:
1) Главну свеску, а одговорни пројектант је Никола Мучалица, дипл.инж.ел. лиценца бр. 350
О025 15;
2) Пројекат електроенергетског објекта, а одговорни пројектант је Никола Мучалица,
дипл.инж.ел. лиценца бр. 350 О025 15;
2) Ситуациони план израђен од стране „ГЕОТЕХНИКА НС“ д.о.о. Нови Сад, и одговорног лица
Бранислава Радојевић, геод. инж. лиценца бр. 02 0008 10;
3) Решење о одобрењу за прикључење објекта на ДСЕЕ уз наведене услове за прикључење, издато од
стране ЕПС Дистрибуције д.о.о. Београд, огранка Електродистрибуција Лазаревац, број:8И.1.0.0.Д.09.13-317059/4-18 од 23.11.2018. год.,
4) Уговор о изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије на основу решења о
одобрењу за прикључење број 01.0.0.0.-Д.08.01.-317059/1-17 од 26.12.2017. год. и Анекс бр. 1
Уговора о изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије бр. 8I.0.0.0.D.09.13.-357080/1-2018 од 05.12.2018. год;

5) Локацијске услове бр: ROP-LIG-8869-LOC-1/2018 од дана 15.05.2018. год. и измену локацијских
услова бр. ROP-LIG-8869-LOCA-2/2018 од дана 08.11.2018. год, издати од стране Одељења за
општу управу Општинске управе Општине Љиг;
6) Овлашћење којим ЈП „Путеви Србије“ овлашћује привредно друштво „Коридоре Србије“ д.о.о.
Београд за подношење захтева за одобрење за прикључење на ДЕСС;
7) Овлашћење којим је Зорица Сатарић овлашћена испред привредног друштва „Коридори Србије“
д.о.о. Београд да може у њихово име обављати радње у поступцима обједињене процедуре кроц
ЦИС, а за издавање аката и остваривање права на изградњу и употребу објеката у надлежбости
Коридора Србије;
8) Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 2.000,00 динара;
9) 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);
10) 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, 50/13-одлука 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 прописане таксе.
Како се наведени линијски инфраструктурни објекат поставља са различитих страна будућег аутопута, у зони експропријације, то се као одговарајуће право на земљишту сматрају правноснажна решења о
експропријацији аутопута Е-763 Београд-Јужни Јадран, деоница Београд- Пожега, Лајковац – Доњи
Бањани, у смислу члана 135. став 4. Закона о планирању и изградњи.
У обједињеној процедури електронским путем кроз ЦИС преко надлежног органа за обрачун
доприноса за уређивање грађевинског земљишта прибављен је Обрачун доприноса за уређивање
грађевинског земљишта 02 бр. 418-2-25 од 12.12.2018. год, којим се објекат из става 1. диспозитива
ослобађа плаћања доприноса на основу члана 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта („Сл. гласник Општине Љиг“ бр. 1/2015 и 3/2017).
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,
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:
Стручни сарадник за урбанизам и грађ.
Сања Спасојевић, дипл. инж. грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Ната Јовчић, дипл. правник

