
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНA ЉИГ 
Општинска управа 
Одељење за општу управу 
Број досијеа: ROP-36545/2019  
Бр. предмета: ROP-LIG-36545-ISAW-1/2019 
Датум: 13.12.2019.године. 
Љ  И  Г 

 
         Одељење за oпшту управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву 
овлашћеног лица Биљане Димитријевић из Лазаревца, у име инвеститора ОДС ЕПС 
Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Лазаревац, Београд, Лазаревац ул. 
Јанка Стајчића бр. 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, 83/2018 и 31/2019), члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем  („Сл. гласник РС“ број 68/2019), члана 131. и 141. Закона о општем управном 
поступку ("Сужбени гласник РС", бр. 18/2016),  доноси: 
 

РР ЕЕ ШШ ЕЕ ЊЊ ЕЕ   
 
         Одобрава се инвеститору ОДС ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак 
Електродистрибуција  Лазаревац (МБ:07005466; ПИБ:100001378), Београд, Лазаревац ул. Јанка 
Стајчића бр. 2, извођење радова на објекту типске стубно бетонске трафостанице, односно СБТС 
20(10)/0,42kV, 250KVA „Канава“ Ивановци, са прикључним ДВ водом 20kV, категорије 
објекта Г и класификационог броја 222420 (70%) и 222410 (30%), на кат. парцелама број 736/1 и 
734/1, у К.о. Ивановци, Љиг, у свему према приложеној техничкој документацији.  
 
          Укупна предрачунска вредност наведених радова износи 2.402.960,00 динара. 
 
          Идејни пројекат са главном свеском и пројектом електренергетским инсталацијама број док. 
JB-043/2019, који је израђен у септембру 2019. од стране ЕНЕРГОТЕХНИКА Јужна Бачка доо, 
Пут новосадског партизанског одреда бр. 1, Нови Сад и главног пројектанта Никола Мучалица, 
маст.инж.eл., број лицeнцe: 350 О025 15, на Катастарско – топографској подлози од дана 
30.06.2019. год. од стране компаније за геодезију и пројектовање „GODEA COMPANY“д.о.о. Нови 
Сад, као и Сагласност власника предметних парцела за извођење радова, оверену под бројем УОП: 
2442-2019, дана 09.10.2019. год. од стране Јавног бележника Милутина Илић, Мионица, саставни 
су део овог решења.  

 
          Утврђује се да се за објекат из става 1. диспозитива не плаћа допринос за уређење 
грађевинског земљишта на основу Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта („Сл. гласник Општине Љиг“ бр. 1/2015 и 3/2017) и Обрачуна доприноса за уређење 
грађевинског земљишта 02 бр: 418-1-31 од 12.12.2019.год. 
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           Инвеститор је дужан да органу који је издао решење пријави почетак радова, најкасније 
осам дана пре почетка извођења радова. Пријава треба да садржи датум почетка и рок завршетка 
грађења, односно извођења радова.  
  

ОО   ББ   РР   АА   ЗЗ   ЛЛ   ОО   ЖЖ   ЕЕ   ЊЊ   ЕЕ   
 
           Инвеститор ОДС ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција 
Лазаревац (МБ:07005466; ПИБ:100001378), Београд, Лазаревац ул. Јанка Стајчића бр. 2,  поднео 
је овом органу преко овлашћеног лица Биљане Димитријевић (ЈМБГ:2707971776416) из 
Лазаревца, ул. 1300 Каплара  бр. 126, захтев у обједињеној процедури електронским путем 
надлежном органу кроз ЦИС, под бројем  ROP-LIG-21675-ISAW-1/2019 дана 25.07.2019. 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, број док. JB-043/2019, који је израђен у септембру 2019. од стране 
ЕНЕРГОТЕХНИКА Јужна Бачка доо, Пут новосадског партизанског одреда бр. 1, 
Нови Сад и главног пројектанта Никола Мучалица, маст.инж.eл., број лицeнцe: 350 
О025 15, на Катастарско – топографској подлози од дана 30.06.2019. год. од стране 
компаније за геодезију и пројектовање „GODEA COMPANY“д.о.о. Нови Сад.  
Идејни пројекат чине: 

0. Главна свеска идејног пројекта бр. док. JB-043/2019-0 – главни пројектант је 
Никола Мучалица, маст.инж.eл., број лицeнцe: 350 О025 15; 

4. Енергетске инсталације бр. док. JB-043/2019-04 – главни пројектант је 
Никола Мучалица, маст.инж.eл., број лицeнцe: 350 О025 15; 

2) Овлашћење којим инвеститор овлашћује референта за припрему и надзор 
инвестиција Биљану Димитријевић из Лазаревца, за подношење захтева у оквиру 
обједињене процедуре; 

3) Сагласност власника предметних парцела за извођење радова, оверену под бројем 
УОП: 2442-2019, дана 09.10.2019. год. , од стране Јавног бележника Милутина Илић, 
Мионица  

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

          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. 72/2009, 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 и 31/2019), чл. 
29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник 
РС“ број 68/2019), 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. 
 
         Овај орган је, у складу са чл. 19. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/2019) прибавио доказ о одговарајућем 
стварном праву у смислу члана 135. став 2. Закона, односно доказ о праву власништва над  кат. 
парцелама бр. 736/1 и 734/1, у К.о. Ивановци – Препис листа непокретности и Копију плана број 
272 за К.о. Ивановци дана 06.12.2019. године, под бројем 952-5/2019-144 и 953-2/2019-24, од 
стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Љиг. 
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          Овај орган је у обједињеној процедури електронским путем кроз ЦИС преко надлежног 
органа за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта прибавио Обрачун доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта 02 бр: 418-1-31 од 12.12.2019. год. којим накнада за 
наведене радове није предвиђена. 
 
           Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност 
формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је 
испитао веродостојност документације која је достављена.У случају штете настале као последица 
примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се 
накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно 
одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор. 
 
          Како је инвеститор уз захтев за издавање решења поднео сву потребну документацију у 
складу са чланом 145. став 2. Закона о планирању и ("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 и 31/2019) члана 28. и 29.  Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем  („Сл. гласник РС“ број 68/2019),  то је 
решено као у диспозитиву решења у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о 
општем управном поступку.  
 
          Упуство 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 480,00 
динара административне таксе, на број рачуна 840-742221843-57, модел 97, позив на број 12-061. 
 
           Решење доставити: 

 
• ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.o.o. Београд, ЕД Лaзaрeвaц, Лазаревац, ул. Јанка 

Стајчића бр. 2; 
• Грађевинској инспекцији; 
• Архиви                                                                        

 
 
 

 
 

 

 
 
 

ОБРАДИЛА: 
Млађи сарадник за урбанизам и грађ. 
Тамара Војиновић, маст. инж. арх. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Ната Јовчић, дипл. правник 
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