
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНA ЉИГ 
Општинска управа 
Одељење за општу управу 
Број досијеа: ROP-1618/2020 
Бр. предмета: ROP-LIG-1618-ISAW-2/2020 
Датум: 13.05.2020.године. 
Љ  И  Г 

 
 

          Одељење за oпшту управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву 
овлашћеног лица Александрa Лучић (ЈМБГ:1008979770086) из села Дегурић, Ваљево, испред 
странке Привредно друштво за производњу и трговину „Мигрос" д.о.о. Београд, ул. 
Пожаревачка бр.17 (ПИБ:103412016,МБ:07540213), а у име инвеститора Оператор 
дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд (МБ:07005466, 
ПИБ:100001378) Београд, Масарикова 1-3, Огранак ЕД Лазаревац, Јанка Стајчића бр. 2, 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), члана 28. 
и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  („Сл. 
гласник РС“ бр. 68/2019), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“ бр. 18/2016),  доноси: 
 
 

ЗЗ   АА   КК   ЉЉ   УУ   ЧЧ   АА КК   
 
 
          1. Одбацује се захтев инвеститора Оператор дистрибутивног система "ЕПС 
Дистрибуција" д.о.о. Београд (МБ: 07005466, ПИБ:100001378) Београд, Масарикова 1-3, 
Огранак ЕД Лазаревац, Јанка Стајчића бр. 2, за извођење радова на изградњи објекта 
прикључни далековод 20kV за напајање МБТС 20(10)/0,42kV, »Вода« Славковица на 
катастарским парцелама 1269, 1260/1, 3009, 2004, 3008, 1250/1, 2005/1, 2005/2, 2007/1, 2007/2, 
2007/3, 2006/1, 3002, 2065, 2997 и 2085 све K.о. Славковица, категорије објекта Г и 
класификационог броја 222420 (100%), који је овом органу поднео електронским путем кроз 
ЦИС дана 06.04.2020. год, под бројем ROP-LIG-1618-ISAW-2/2020, као непотпун. 
 

1. Увидом у достављену документацију, овај орган је закључио да недостају 
сагласности свих власника/законских наследника кат. парцела број 2007/1 и 2065, обе у 
К.о. Славковица. 

2. Потребно је доставити доказе о уплати следећих такси: 
- административне таксе за издавање решења о грађевинској дозволи  у износу од 

3.600,00 динара на основу Одлуке о измени одлуке о општинским административним таксама 
(„Службени гласник Општине Љиг”, број 4/2016). 

- републичке административне таксе за издавање решења о грађевинској дозволи у 
износу од 5.460,00 динара на основу тарифног броја 165. Закона о републичким 
административним таксама. 

 
 



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. 
 

ОО   ББ   РР   АА   ЗЗ   ЛЛ   ОО   ЖЖ   ЕЕ   ЊЊ   ЕЕ   
 

Инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд 
(МБ: 07005466, ПИБ:100001378) Београд, Масарикова 1-3, Огранак ЕД Лазаревац, Јанка 
Стајчића бр. 2, поднео је овом органу преко овлашћеног лица Александрa Лучић 
(ЈМБГ:1008979770086) из села Дегурић, Ваљево, захтев у обједињеној процедури електронским 
путем надлежном органу кроз ЦИС, дана 06.04.2020. год, под бројем ROP-LIG-1618-ISAW-
2/2020, за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи објекта прикључни 
далековод 20kV за напајање МБТС 20(10)/0,42kV, »Вода« Славковица на катастарским 
парцелама 1269, 1260/1, 3009, 2004, 3008, 1250/1, 2005/1, 2005/2, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2006/1, 
3002, 2065, 2997 и 2085 све K.о. Славковица, Љиг.   
 

Уз захтев за издавање решења, инвеститор је приложио следећу документацију: 
 
1) Идејни пројекат, број док. IDP 03/20, који је израђен у марту 2020. од стране фирме 

"PCTEL" д.о.о. Крчмар из Ваљева и главног пројектанта Николе Крљановић, 
дипл.инж.ел. лиценца бр. 350 L152 12, на Катастарско – топографској подлози 
трасе израђеној од стране Бироа за геодетске послове „ВИЗУРА“ Лазаревац, 
геометар Драган Шарац, дилп. инж. геодез., број лиценце 01 0278 12.  

       Идејни пројекат чине: 
0. Главна свеска идејног пројекта бр. док. IDP 03/20 - 0 – главни пројектант је 

Никола Крљановић, дипл.инж.ел. лиценца бр. 350 L152 12; 
4. Енергетске инсталације бр. док. IDP 03/20 - 4 – главни пројектант је Никола 

Крљановић, дипл.инж.ел. лиценца бр. 350 L152 12; 
2) Овлашћење којим инвеститор овлашћује Александрa Лучић из села Дегурић, 

Ваљево, испред странке Привредно друштво за производњу и трговину „Мигрос" 
д.о.о. Београд, за подношење захтева у оквиру обједињене процедуре; 

3) Сагласности власника предметних парцела за извођење радова, оверене под 
бројевима УОП: 754-2019 и УОП: 755-2019, дана 08.04.2019. год. од стране Јавног 
бележника Милутина Илић, Мионица, УОП – IV: 3009-2019, дана 09.04.2019. год. од 
стране Јавног бележника Александра Бештић, Нови Београд, 

4) Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката број 8И.1.0.0-Д.09.13-
206233/1-9 закључен 27.06.2019. год. између ОДС „ЕПС Дистрибуција Београд“ 
Електродистрибуција Лазаревац и Привредног друштва за производњу и трговину 
„Мигрос" д.о.о. Београд, којим су дефинисана међусобна права и обавезе обе 
уговорене стране;  

5) Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 2.000,00 динара;  
 

          Након увида у достављену документацију, овај орган је утврдио одређене недостатке:  
 

1. Потребно је доставити сагласности свих власника/законских наследника кат. 
парцела број 2007/1 и 2065, обе у К.о. Славковица. 

 
2. Потребно је доставити доказе о уплати следећих такси: 
- административне таксе за издавање решења о грађевинској дозволи  у износу од 

3.600,00 динара на основу Одлуке о измени одлуке о општинским административним таксама 
(„Службени гласник Општине Љиг”, број 4/2016). 

- републичке административне таксе за издавање решења о грађевинској дозволи у 
износу од 5.460,00 динара на основу тарифног броја 165. Закона о републичким 
административним таксама. 

 



Како нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву због наведених 
недостатака, то је овај орган на основу члана 28. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/2019) 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 27. 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 Општине Љиг, преко овог органа, у року од три дана од 
дана достављања, са таксом од 100,00 динара уплаћеном на рачун бр. 840-742251843-73 модел 
97, позив на број 12-061. 

 
Решење доставити: 
 

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

 
 
 

 
 
 

 

ОБРАДИЛА: 
Млађи саветник на пословима за 
урбанизам и грађ. 
Тамара Војиновић, маст. инж. арх. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Ната Јовчић, дипл. правник

 

 


