
 

         
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
       ОПШТИНA ЉИГ 
      Општинска управа 
 Одељење за општу управу 
            Бр. предмета:  
 ROP-LIG-33720-WA-5/2019 
Датум:14.03.2019.године. 
                 Љ  И  Г 
 

Одељење за oпшту управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по пријави овлашћеног 
лица Радивоја Босиљчић, дипл. инж. ел. испред овлашћеног предузећа  „БОС ПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Ваљева, 
ул. Браће Недића бр. 13/а, у име инвеститора, који је уједно и финансијер радова СЗТР за обраду и 
прераду метала „СИМИЋ“ д.о.о. ул. Деспота Стефана 1/18 Љиг (МБ:61799583, ПИБ105982407),   за 
почетак извођења радова, на основу члана 148. 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 31, 32. и 33. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017),  издаје: 
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Којом се потврђује да су инвеститори СЗТР за обраду и прераду метала „СИМИЋ“ д.о.о. 
(МБ:61799583, ПИБ105982407), ул. Деспота Стефана 1/18, Љиг и Оператора дистрибутивног система 
„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Лазартевац (МБ:07005466, 
ПИБ:100001378), Лазаревац, ул. Јанка Стајчића бр. 2, пријавили радове на изградњи прикључног 
далековода 10 kV за СБТС 10/0,42 kV, 250 kVA „Симићи“, на кат. парцелама бр. 461/6, 1398, 457/1, 457/3 
,1369/1 и 429/13, све К.о. Моравци, у селу Моравци, категорије објекта Г и класификационог броја 222410, 
дужине 394 м, као и типске стубне бетонске трафостанице СБТС 10/0.42 kV, 250 kVA, „Симићи“ на кат. 
парцели број 429/13 у К.о. Моравци, категорије објекта Г и класификационе ознаке 222420, са прикључним 
кабловским подземним водом 1kV на кат. парцели број 429/13 у К.о. Моравци, категорије објекта Г и 
класификационе ознаке 222410, укупне дужине 30m, а за потребе напајања пословног објекта на кат. 
парцели 429/13 у К.о. Моравци, у свему према издатом решењу о одобрењу извођења радова и пројектној 
документацији. 

На основу уговора број 8И.1.0.0.-Д.09.13-314914/1-18 састављеног датума 24.10.2018. године, 
дефинисано је да је финансијер свих радова СЗТР за обраду и прераду метала „СИМИЋ“ д.о.о. ул. 
Деспота Стефана 1/18, Љиг , док је инвеститор прикључног далековода 10 kV за СБТС 10/0,42 kV, 250 
kVA „Симићи“ ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција 
Лазартевац, а инвеститор ѕа стубну трафо станицу и прикључни вод СЗТР за обраду и прераду метала 
„СИМИЋ“ д.о.о. 
 

Решење о одобрењу извођења радова број ROP-LIG-33720-ISAW-3/2019 издато 23.01.2019. од 
стране Одељења за Општу управу Општинске управе Општине Љиг, правноснажно од  01.02.2019. год.  и 
Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката  закључен  24.10.2018. год. између ОДС 
„ЕПС Дистрибуција Београд“ Елкектродистрибуција Лазаревац и СЗТР за обраду и прераду метала 
„СИМИЋ“ д.о.о. Љиг, којим су дефинисана међусобна права и обавезе обе уговорене стране, саставни су 
део овог акта.  
 
            Датум почетка радова наведен у пријави је 15.02.2019. год, а датум завршетка радова је 
15.04.2019.год. Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве. 



  Инвеститор је уз пријаву доставио доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за пријаву радова у износу од 
500,00 динара, доказ о уплати општинске административне таксе на основу Одлуке о измени одлуке о 
општинским административним таксама („Службени гласник Општине Љиг”, број 4/2016) и доказ о уплати 
републичке административне таксе у износу од 5.460,00 дин, чији је износ утврђен тарифним бројем 171а. 
Закона о републичким административним таксама. 
 
            Поступајући по пријави овај орган је извршио проверу испуњености формалних услова за поступање 
по пријави и утврдио да су формални услови из члана 32. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) испуњени.  
 
 
 
Потврду  доставити: 

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

                      
ОБРАДИЛА:                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
Саветник за урбанизам и грађ.                                                             Ната Јовчић, дипл. правник 
Војиновић Тамара, дипл. инж. арх.  

                         
 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        

 


