РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНA ЉИГ
Општинска управа
Одељење за општу управу
Број досијеа: ROP-40293/2017
Бр. предмета: ROP-LIG-40293-ISAW-1/2017
Датум: 04.01.2018.године.
Љ И Г
Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву законског
заступника Александра Новковић (ЈМБГ:1007971782828) из Београда, испред овлашћеног предузећа „Кодар
Електромонтажа“ д.о.о. Београд, Земун, Аутопут за Загреб (МБ:07068115, ПИБ:100001433) од стране
финансијера „ВИП мобиле“ д.о.о. Нови Београд (ПИБ:104704549), Милутина Миланковић 1ж, у име
инвеститора Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд (МБ:07005466,
ПИБ:100001378), Београд, Врачар, Масарикова 1-3, на основу члана 8ђ 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), и члана 28. и 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015 и
96/2016) доноси:

З А К Љ У Ч А К
1. Одбацује се захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на реконструкцији и доградњи
нисконапонског вода 0,4kV за напајање постојећих купаца електричне енергије до крајњег потрошача на
изводу радио-базне станице BA1349 Лалинци, на кат. парцели 1096/1, К.о. Лалинци категорије објекта Г и
класификационог броја 222410, односно на реконструкцији постојеће НН мреже на кат. парцелама 539/4, 539/9,
539/8, 539/1, 547/1, 547/2, 548, 975/2, 976/1, 976/2, 1389, 1094/2, 1093 у К.о. Лалинци и изградње трасе новог
вода на кат. парцели бр. 1096/1 у К.о. Лалинци, који је овом органу електронским путем кроз ЦИС дана
28.12.2017. год, под бројем ROP-LIG-40293-ISAW-1/2017 поднело овлашћено предузеће „Кодар
Електромонтажа“ д.о.о. Београд, Земун, Аутопут за Загреб (МБ:07068115, ПИБ:100001433) у име инвеститора
Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд (МБ:07005466, ПИБ:100001378),
Београд, Врачар, Масарикова 1-3, као непотпун.
Упућује се подносилац захтева да достави: - доказ да је предметни НН вод на којем се изводе
радови реконструкције легалан објекат, односно да поседује одобрење за употребу истог, или у
супротном да озакони наведени део трасе у складу са Законом о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“
бр. 96/2015); - сагласност власника кат. парцеле 1096/1 у К.о. Лалинци на изградњи приводног
енергетског кабла и недостајућих електроенергетских објеката за напајање ЕБС ВА1349_01ВА мора
бити прописно оверена од стране јавног бележника или суда.
2. Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог
објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене
недостаке, не доставља поново документацију уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну
таксу.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Законски заступник Александар Новковић (ЈМБГ:1007971782828) из Београда, испред овлашћеног
предузећа „Кодар Електромонтажа“ д.о.о. Београд, Земун, Аутопут за Загреб (МБ:07068115, ПИБ:100001433)
од стране финансијера „ВИП мобиле“ д.о.о. Нови Београд (ПИБ:104704549), Милутина Миланковић 1ж, у име
инвеститора Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд (МБ:07005466,
ПИБ:100001378), Београд, Врачар, Масарикова 1-3, поднео је овом органу захтев за решење о одобрењу
извођења радова електронским путем кроз ЦИС дана 28.12.2017. год, под бројем ROP-LIG-40293-ISAW-1/2017.
По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 28. и 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015 и
96/2016) утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију:
1) Идејни пројекат бр. док. 133-4.0, израђен у децембру 2017. год. од стране предузећа „Кодар
Електромонтажа“ д.о.о. Београд, Земун, Аутопут за Загреб, и главног пројектанта Живка
Станојевић, дипл. инж. ел., лиценца бр. 350 L851 12;

2) Технички опис и попис радова;
3) Катастарско – топографски план израђен 12.10.2017. год. од стране агенције „Премер Савковић“
из Београда;
4) Уговор између инвеститора и финансијера закључен 08.09.2017. год;
5) Уговор о закупу кат. парцеле бр. 1096/1 у К.о. Лалинци закључен 23.01.2017. год;
6) Сагласност власника кат. парцеле 1096/1 у К.о. Лалинци на изградњи приводног енергетског
кабла и недостајућих електроенергетских објеката за напајање ЕБС ВА1349_01ВА;
7) Пуномоћје за подношење захтева;
8) Локацијске услове за кат. парцелу бр. 1096/1 у К.о. Лалинци, број ROP-LIG-1031-LOC-1/2017
издате 07.02.2017. од стране Одељења за општу управу Општинске управе Општине Љиг и
пратећу документацију прибављену уз услове;
9) Решење о одобрењу извођења радова број ROP-LIG-1031-ISAW-2/2017 издато
04.05.2017.године. од стране Одељења за општу управу Општинске управе Општине Љиг и
пратећу документацију прибављену уз решење;
10) Доказ о уплаћеној административној такси у износу од 3.600,00 динара за издавање решења на
основу Одлуке о измени одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник
Општине Љиг”, број 4/2016);
11) Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС за издавање решења о одобрењу
озвођења радова на основу чл. 145. Закона, у износу од 2.000,00 динара.
По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015 и
96/2016), увидом у приложену документацију, утврдио следеће недостатке:
•

•

Како надлежни орган не поседује доказ да је НН вод на којем се изводе радови реконструкције легалан
објекат, односно одобрење за употребу истог, то се упућује подносилац захтева да достави употребну
дозволу/ решење о одобрењу извођења радова на изградњи предметног нисконапонског вода 0,4kV, или
у супротном да озакони наведени део трасе у складу са Законом о озакоњењу објеката („Сл. гласник
РС“ бр. 96/2015).
Сагласност власника кат. парцеле 1096/1 у К.о. Лалинци на изградњи приводног енергетског кабла и
недостајућих електроенергетских објеката за напајање ЕБС ВА1349_01ВА мора бити прописно оверена
од стране јавног бележника или суда.

Како нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву због наведених недостатака,
то је овај орган на основу члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016) и члана 8ђ. став 2. Закона о планирању и изградњи
поступио као у диспозитиву и захтев одбацио.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог
објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене
недостаке, не доставља поново документацију уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну
таксу из члана 28. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без
обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања накнаде за
Централну евиденцију.
Упуство о правном средству: Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор
надлежном општинском већу, преко овог органа, у року од три дана од дана достављања.
Закључак доставити:
•
Подносиоцу захтева
•
Грађевинској инспекцији
•
Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа

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

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Ната Јовчић, дипл. правник

