
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ЉИГ 

Општинска управа 

Одељење за општу управу 
Број досијеа: ROP-22064/2018 

Бр. предмета: ROP-LIG-22064-IUP-1/2018 

Датум: 06.08.2018.године. 
Љ  И  Г 

 

 

Одељење за oпшту управу Општинске управе oпштине Љиг, решавајући по захтеву Дачић 

Горана (ЈМБГ:0606967761511) из Новог Београда, ул. Милутина Миланковића 182/19, испред 

овлашћеног предузећа за инжењеринг „KONSING GROUP DOO“ (ПИБ:100062892; МБ:06968759) из 
Београда, Сурчински пут 1а, у име инвеститора Привредног друштва Vip mobile d.o.o.( 

ПИБ:104704549; МБ:20220023) из Београда, ул. Милутина Миланковића 1ж, за издавање решења о 

употребној дозволи, на основу чл. 158. 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 42-47. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2017 и 

120/2017“)  и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016), доноси: 

 

РР ЕЕ ШШ ЕЕ ЊЊ ЕЕ   

ОО   УУ ПП ОО ТТ РР ЕЕ ББ НН ОО ЈЈ   ДД ОО ЗЗ ВВ ОО ЛЛ ИИ   
 

 

            ДОЗВОЉАВА СЕ  инвеститору Привредном друштву Vip mobile d.o.o. (ПИБ:104704549; 

МБ:20220023) из Београда, ул. Милутина Миланковића 1ж,, УПОТРЕБА изграђеног објекта 
ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  ––  ррааддииоо  ббааззее  ссттааннииццее  ммооббииллннее  ттееллееффоонниијјее  „„BBAA11113333  ––  VVAA__DDIIĆĆII““  ккааттееггоорриијјее  ооббјјееккттаа  
ГГ  ии  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ббрроојјаа  222211330000,,  ккоојјии  ссее  ссаассттоојјии  оодд  ааннттееннссккоогг  ссттууббаа  ввииссииннее  4455,,0000mm,,  ттиипп  „„AAMMIIGGAA  

TTRR//4455““,,  ббееттооннссккоогг  ккуућћиишшттаа  ддииммееннззиијјаа  00,,8800хх00,,5577mm  ззаа  ссммеешшттаајј  ееллееккттррооооппррееммее,,  ппррииссттууппннее  ппллааттффооррммее  ии  

ккааппиијјее  ооккввииррнниихх  ддииммееннззиијјаа  1111,,8833хх1111,,8822mm,,  ббррууттоо  ппоовврршшииннее  ппоодд  ооббјјееккттоомм  114400mm
22
,,  на катастарској 

парцели бр. 86 у К.о. Доњи Бањани, односно на локацији „ЛЕПО ПОЉЕ“ у селу Доњи Бањани. 

  

           Гарантни рок за предметни објекат је прописан Правилником и садржини и начину вршења 
техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности 

побјекта за употребу, осматрање тла и објеката у току грађења и употребе и минималним гарантним 

роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС“ број 27/2015“). 

          

           Решење о одобрењу за градњу 02бр.351-72/2008, правноснажно од 27.06.2008.године, Потврда 
главног пројекта за почетак извођења радова 02бр.351-108/2008 од 29.07.2008. год, издати од стране 
Одељења за општу управу Општинске управе Општине Љиг, Главни пројекат предметног објекта 
потврђен 04.07.2018 од стране инвеститора, извођача радова, одговорних извођача радова и 

надзорних органа да је изведено стање једнако пројектованом, Извештај комисије за технички 

преглед изведених радова на изградњи објекта бр.02-827, сачињен дана 14.10.2016. године од стране 
Дирекције за вештачење, водотехнику, гасификацију и инжењеринг „НИШ“ из Ниша, ул. Балканска 
бр. 2 са наведеном пројектном и уговорном документацијом, прибављеним претходним условима и 

сагласностима, документацијом градилишта и атестном документацијом, Геодетски елаборат 
изведеног стања приводног електроенергетског кабла  и изведеног стања локације, израђени 

30.08.2008. год.  од стране Самосталне агенције „GEO – KONTO“ Сопот и Технички извештај израђен 



19.07.2018. год. од стране поменуте агенције, ради потврде да су предметни Елаборати предати 

Служби за катастар непокретности Љиг дана 06.10.2009. год., саставни су део овог решења. 
 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

           Привредно друштво Vip mobile d.o.o. (ПИБ:104704549; МБ:20220023) из Београда, ул. 
Милутина Миланковића 1ж, поднело је преко овлашћеног лица Дачић Горана 
(ЈМБГ:0606967761511) из Новог Београда, ул. Милутина Миланковића 182/19, испред овлашћеног 
предузећа за инжењеринг „KONSING GROUP DOO“ (ПИБ:100062892; МБ:06968759) из Београда, 
Сурчински пут 1а, у обједињеној процедури електронским путем захтев надлежном органу кроз ЦИС, 

под бројем ROP-LIG-22064-IUP-1/2018 дана 31.07.2018. год, за издавање решења о употребној 
дозволи изграђеног објекта ближе описаног у диспозитиву овог решења. 
 

Уз захтев за издавање употребне дозволе, инвеститор је приложио потребну документацију 
прописану чланом 158. Закона о планирању и изградњи („Службени Гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/2014): 

 

1. Решење о одобрењу за изградњу објекта издато од стране Одељења за општу управу 
Општинске управе Општине Љиг под бројем 02бр.351-72/2008, дана 26.06.2008. године, 
правноснажно од 27.06.2008.године; 

2. Потврду пријаве почетка извођења радова 02бр.351-108/2008 од 29.07.2008. год, издату од 

стране Одељења за општу управу Општинске управе Општине Љиг; 
3. Главни пројекат предметног објекта потврђен 04.07.2018 од стране инвеститора, извођача 

радова, одговорних извођача радова и надзорних органа да је изведено стање једнако 
пројектованом; 

4. Геодетски елаборат изведеног стања приводног електроенергетског кабла израђен 30.08.2008. 

год.  од стране Самосталне агенције „GEO – KONTO“ Сопот,; 
5. Геодетски елаборат изведеног стања локације израђен 21.09.2008. год. од стране Самосталне 

агенције „GEO – KONTO“ Сопот 
6. Технички извештај израђен 19.07.2018. год. од стране поменуте агенције, ради потврде да су 

предметни Елаборати предати Служби за катастар непокретности Љиг дана 06.10.2009. год., да 
је објекат антенског стуба укњижен решењем 952-02-467/2009, а подземне инсталације 
снимљене 30.08.2008. год; 

7. Решење о промени у листу непокретности број 12 КО Доњи Бањани издато од стране РГЗа, 
Службе за катастар непокретности Љиг, под бројем 952-02-467/2009 од дана 27.10.2009. год; 

8. Извештај комисије за технички преглед изведених радова на изградњи објекта бр.02-827, 

сачињен дана 14.10.2016. године од стране Дирекције за вештачење, водотехнику, 
гасификацију и инжењеринг „НИШ“ из Ниша, ул. Балканска бр. 2 са наведеном пројектном и 

уговорном документацијом, прибављеним претходним условима и сагласностима, 
документацијом градилишта и атестном документацијом; 

9. Пуномоћје број А21639 од 08.05.2018. год. којим је инвеститор овластио предузеће за 
инжењеринг „KONSING GROUP DOO“ (ПИБ:100062892; МБ:06968759) из Београда, 
Сурчински пут 1а и запосленог Дачић Горана из Новог Београда, за израду докуметације и 

прибављање дозвола у вези са изградњом објекта који је предмет решења; 
10. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 2.000,00 динара; 
11. Доказ о уплати административне таксе за издавање решења о употребној дозволи  у износу од 

6.000,00 динара на основу Одлуке о измени одлуке о општинским административним таксама 
(„Службени гласник Општине Љиг”, број 4/2016); 

12. Доказ о уплати републичке административне таксе за решење, у износу од 18.310,00 динара, 
која је  прописана тарифним бројем 170. 3акона о републичким административним таксама. 

 

На основу члана 154, 155. и 156. 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) по захтеву инвеститора и Одлуке 02-751/1 од 

22.09.2016. год.  образована је стручна комисија за технички преглед изведених радова на предметном 



објекту у саставу: Томислав Јовановић, дипл. инж. ел, лиценца бр. 350 9094 04– председник 

комисије и надлежан за радове на електроенергетским инсталацијама, Зоран Поповић, дипл. инж. 

грађ., лиценца број 317 6023 03 – члан комисије надлежан за грађевинске радове, Иван Радичевић, 

дипл. инж. маш. лиценца бр. 330 9009 04 – члан комисије,надлежан за машинске радове и Горан 

Барац, дипл. инж. грађ. бр. лиценца бр. 314 2089 03 и лиценца МУПа РС бр. 07-152-197/14 – члан 

комисије надлежан за спроведеност мера заштите од пожара, која је на основу инвестиционо – 

техничке документације, уговорне документације, издатих услова и сагласности, документације 
градилишта и атестне документације извршила преглед изведених радова и квалитета употребљеног 
материјала.  
 

            Комисија за технички преглед изведених радова у наведеном саставу ја на основу наведене 
документације констатовала следеће: 1. Да је објекат изведен у складу са главним пројектом уређења 
локације РБС „ВА_ДИЋИ“ – БА1133, Љиг, на кат. парцели бр. 86 у К.о. Доњи Бањани, урађеним од 

стране Предузећа за дизајн, пројектовање, инжењеринг, монтажу и одржавање у телекомуникацијама 
„КОНСИНГ ГРОУП“ д.о.о. Београд, као и у складу са Решењем о одобрењу за изградњу објекта, 
издатом од стране Одељења за општу управу Општинске управе Општине Љиг под бројем 02бр.351-

72/2008, дана 26.06.2008. године, правноснажно од 27.06.2008.године; 2. Да су спроведене мере 
заштите од пожара предвиђене Главним пројектом, а на који је прибављена сагласност органа 
надлежног за послове заштите од пожара, Министарства унутрашњих послова РС, Сектора за заштиту 
и спасавање, Одсек за заштриту и спасавање Ваљево, под бр. 6/06 број 217 –327-08 од 03.07.2008. год; 

3. Да је комисија за технички преглед доставила инвеститору Записник о извршеном техничком 

прегледу, који заједно са Предлогом чини Извештај комисије за технички преглед и 4. Да је објекат 
подобан за употребу.  
 

 На основу свега наведеног Комисија за технички преглед изведених радова у наведеном 

саставу дала је Предлог овом надлежном општинском органу да донесе решење о употреби објекта 
ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  ––  ррааддииоо  ббааззее  ссттааннииццее  ммооббииллннее  ттееллееффоонниијјее  „„BBAA11113333  ––  VVAA__DDIIĆĆII““  ккааттееггоорриијјее  ооббјјееккттаа  
ГГ  ии  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ббрроојјаа  222211330000,,  ккоојјии  ссее  ссаассттоојјии  оодд  ааннттееннссккоогг  ссттууббаа  ввииссииннее  4455,,0000mm,,  ттиипп  „„AAMMIIGGAA  

TTRR//4455““,,  ббееттооннссккоогг  ккуућћиишшттаа  ддииммееннззиијјаа  00,,8800хх00,,5577mm  ззаа  ссммеешшттаајј  ееллееккттррооооппррееммее,,  ппррииссттууппннее  ппллааттффооррммее  ии  

ккааппиијјее  ооккввииррнниихх  ддииммееннззиијјаа  1111,,8833хх1111,,8822mm,,  на локацији „ЛЕПО ПОЉЕ“ у селу Доњи Бањани, односно 
на катастарској парцели бр. 86 у К.о. Доњи Бањани, с обзиром да је утврђивање подобности објекта за 
употребу спроведено и да је установљено да је објекат завршен и да се може користити сагласно 

својој намени. 

 

На основу наведеног, а применом члана 158. 3акона 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), Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2017 и 120/2017“)  и 

члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016), одлучено је као у 
дипозитиву овог Решења. 
 

Против овог решења незадовољна страна може изјавити жалбу у року од 8 дана од дана 
пријема истог, преко овог одељења, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – 

Колубарском управном округу Ваљево, таксирану са 470.00 динара административне таксе. 
 

           Решење доставити: 

• Подносиоцу захтева; 
• РГЗ-у, Служби за катастар непокретности Љиг; 
• Надлежној испекцији; 

• 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 

 

 


