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             Одељење за општу управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву  
ККооррииддоорраа  ССррббиијјее  дд..оо..оо..  ББееооггрраадд  ((МБ:20498153)),,  иизз  ББееооггррааддаа,,  уулл..  ККррааљљаа  ППееттрраа  ббрр..  2211, за 
издавање локацијских услова на основу члана 53.а, 54, 55, 56. и 57. 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 
Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 35/2015), Уредбе о изменама и 
допунама уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр. 114/15), Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС"  бр. 113/2015)  
издаје: 
 

ЛЛ ОО КК АА ЦЦ ИИ ЈЈ СС КК ЕЕ   УУ СС ЛЛ ОО ВВ ЕЕ   
ЗЗ АА   КК АА ТТ ..   ПП АА РР ЦЦ ЕЕ ЛЛ ЕЕ   ББ РР ОО ЈЈ    

 
1555/3, 1553, 1558, 1570/2, 1570/1, 1571/1, 1571/2, 1820/1,1820/2, 1574, 1578/2, 1578/1, 1579/1,1579/2, 
1579/3, 1578/3, 1581/14, 1581/1, 1581/6, 1581/7, 1587/3,1587/1, 1589/4, 1589/3, 1589/1, 1589/2, 1588/7, 
1588/8,1588/4, 1588/2, 1588/6, 1588/1, 1588/5, 1748, 1832. у К.о. Цветановац, катастарске парцеле бр.  
31594/1, 31740/2, 31740/1, 31741/1, 31832/2, 31747/1 у К.о. Љиг, катастарске парцеле бр. 1754/18, 4/1, 5, 
1735/2, 1761, 521/1, 1729, 520, 519, 517, 518/2, 512, 514/1, 515/1, 1732/1, 535, 536, 758/1, 758/2, 754/1, 
754/2, 755, 752, 753, 748/2, 748/1, 751, 750, 749, 746, 745, 744, 743, 742, 738, 739, 1733/1, 790, 789/1, 788, 
808/2, 808/1, 809, 810, 811/3, 811/1, 811/2, 1734/6, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 833, 832, 829, 823/2, 822/3, 
821/2, 820/2, 1742/3, 817, 819, 1018/1, 1018/2, 1017, 1016, 1015, 1024/4, 1024/1, 1024/2, 1023/1, 1023/2, 
1021, 1019/8, 1019/5, 1019/4, 1019/1, 1745/1, 1182/1, 1182/2, 1183/5, 1183/6, 1183/2, 1183/1, 1560/1, 1747/2, 
1589, 1588, 1590, 1591/1, 1584/1, 1568/1, 1586, 1585, 1582/1, 1583, 1577/1, 1578/2, 1577/2, 1259/5, 1758/1 у 
К.о. Бранчић, катастарске парцеле бр. 1509,99/2, 99/1, 911, 939, 941/2, 941/1, 942/3, 942/1, 944/2, 945/2, 
945/1, 1326/3, 1326/6, 1326/7, 1326/2, 1327/2, 1514,1327/3, 1327/1, 1328/6, 1328/5, 1328/2, 1328/8 у К.о.  
Гукош, катастарске парцеле бр. 4/4, 4/2, 4/3, 4/1, 7/1, 874/1, 13/1, 23/2, 11, 12, 861/2, 555/1, 556/2, 556/1, 
557/2, 567/2, 567/1, 568, 569/2, 569/1, 570, 572, 578/1, 571, 576, 575/1, 577, 860/1, 630/1, 632, 689/1, 631, 
629, 626/14, 626/15, 626/2, 626/13, 626/1, 621, 622, 613/1, 809/1, 872/1, 612/1 у К.о. Дићи и катастарске 
парцеле бр. 975/1, 511, 510, 509/1, 508/1, 508/6, 508/5, 508/2, 948/5, 507/2, 507/1, 506/3, 506/6, 506/7, 
959/4, 505/5, 505/1, 505/3, 959/3, 959/4 и 505/4 у К.о. Доњи Бањани. 

 
а за потребе изградње  

 
дела средњенапонске електродистрибутивне мреже, вода 20kV од ТС 

110/35/20kV "Љиг" до локације бивше ТС 20/0.4kV "Тунел Голубац" 
  

 

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

• Закон 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); 

• Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни 
Јадран („Сл. гласник РС“ бр. 37/06 и 31/10); 

• Просторни план Општине Љиг („Службени Гласник Општине Љиг“ број 5/2009); 

• План генералне регулације насеља Љиг („Службени гласник општине Љиг“, бр. 5/2014); 

• Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС" бр.101/2005, 104/2013); 



 2

• Одлука о јавним и некатегорисаним путевима на територији Општине Љиг 01 број 06-
26/13-6 од 29.08.2013. године; 

• Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. 
гласник РС"  бр. 113/2015); 

• Уредба о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 35/2015); 

• Уредба о изменама и допунама уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр. 
114/15); 

• Правилник о класификацији објеката ("Сл. гласник РС"  бр. 22/2015); 

• Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015); 

 
1. ПОДАЦИ О КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА дати су табеларно 
   (важећи плански документ за наведену кат. парцелу/ врста земљишта – постојећа намена 

парцеле/ врста   права/ изграђеност парцеле): 
 

 

Катастарска 
општина 

Катастарска 
парцела 

Плански 
документ 

Врста земљишта Врста права Изграђеност 
парцеле 

   
Цветановац 

1555/3     Пр. план  грађевинско право својине Изграђена ТС 

   
Цветановац 

1570/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

 Цветановац 1570/1     Пр. план шумско  право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1553     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1558     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1571/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Цветановац 1571/2     Пр. план         шумско право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1578/2     Пр. план шумско право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1578/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1820/1     Пр. план Остало  право 
коришћења 

поток Садовац 

   
Цветановац 

1820/2     Пр. план Остало – поток 
Садовац 

право 
коришћења 

поток Садовац 

Цветановац 1581/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Цветановац 1581/6     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Цветановац 1581/7     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Цветановац 1574     Пр. план шумско право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1579/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1579/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1579/3 Пр. План 
подручја 
посебне 
намене 

пољопривредно право 
коришћења 

неизграђена 

   
Цветановац 

1578/3 Пр. План 
подручја 
посебне 
намене 

пољопривредно право 
коришћења 

неизграђена 

   
Цветановац 

1581/14 Пр. План 
подручја 
посебне 
намене 

пољопривредно право 
коришћења 

неизграђена 
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Цветановац 

1587/3     Пр. план шумско право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1589/3     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1587/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1589/4     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1589/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1589/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1588/7     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1588/8     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1588/4     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1588/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1588/6     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1588/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1588/5     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

   
Цветановац 

1832     Пр. план остало 
земљиште 

право 
коришћења 

некатег. пут 

   
Цветановац 

1748     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Љиг 31594/1    ПГР Љиг остало 
земљиште 

право 
коришћења 

некатегорисан 
пут 

Љиг 31740/1     ПГР Љиг у грађ. подручју право својине неизграђена 

Љиг 31740/2    ПГР Љиг у грађ. подручју право својине неизграђена 

Љиг 31741/1    ПГР Љиг у грађ. подручју право својине неизграђена 

Љиг 31832/2    ПГР Љиг у грађ. подручју право 
коришћења 

некатегорисан 
пут 

Љиг 31747/1    ПГР Љиг у грађ. подручју право својине неизграђена 

Бранчић 1754/18     Пр. план остало 
земљиште 

право 
коришћења 

река 

Бранчић 4/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 5     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1735/2     Пр. план остало 
земљиште 

право својине-
јавна 

неизграђена 

Бранчић 1761     Пр. план остало 
земљиште 

право 
коришћења 

магистрални 
пут 

Бранчић 521/1     Пр. план шумско 
земљиште 

право својине неизграђена 

Бранчић 1729 Пр. план остало 
земљиште 

право 
коришћења 

некатегорисн 
пут 

Бранчић 520     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 519     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 517     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 518/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 512     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 514/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 515/1     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Бранчић 1732/1     Пр. план остало право 
коришћења 

регионални 
пут 

Бранчић 535     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 536     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 758/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 758/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 
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Бранчић 754/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 754/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 755     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 753     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 752     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 748/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 748/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 751     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 750     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 749     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 746     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 745     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 744     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 743     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 738     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 742     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 739     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1733/1     Пр. план остало право 
коришћења 

река 

Бранчић 790     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 789/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 788     Пр. план остало право 
коришћења 

некатегорисан 
пут 

Бранчић 808/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 808/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 809     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 810     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 811/3     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 811/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 811/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1734/6     Пр. план остало право својине - 
јавна 

пут 

Бранчић 840     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 839     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 838     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 837     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 836     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 835     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 833     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 832     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 829     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 823/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 822/3     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 821/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 820/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1742/3     Пр. план остало право својине- 
јавна 

некатегорисан 
пут 

Бранчић 817     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 819     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1018/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1018/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1017     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1016     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1015     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1024/4     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1024/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1024/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1023/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1023/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1021     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1019/8     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1019/5     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 
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Бранчић 1019/4     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1019/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1745/1     Пр. план остало право својине- 
јавна  

некатегорисан 
пут 

Бранчић 1182/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1182/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1183/5     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1183/6     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1183/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1183/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1560/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1747/2     Пр. план остало право својине- 
јавна 

некатегорисан 
пут  

Бранчић 1589     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Бранчић 1588     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1590     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1591/1     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Бранчић 1584/1     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Бранчић 1586     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Бранчић 1568/1     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Бранчић 1585 Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1585 Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1582/1 Пр. план остало право својине општински пут 

Бранчић 1583     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Бранчић 1577/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1578/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1577/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Бранчић 1259/5     Пр. план грађ. земљиште 
изван грађ. 
подручја 

право својине изграђена 

Бранчић  1758/1     Пр. план остало право 
коришћења 

локални  
пут 

Гукош 1509     Пр. план остало право 
коришћења 

локални пут 

Гукош 99/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 99/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 911     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 939     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Гукош 941/2     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Гукош 941/1     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Гукош 942/3     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Гукош 942/1     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Гукош 944/2     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Гукош 945/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 945/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 1326/3     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 1323/6     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 1326/7     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 1326/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 1327/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 1514     Пр. план остало право 
коришћења 

магистрални 
пут 

Гукош 1327/3     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 1327/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 1328/6     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 1328/5     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 1328/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Гукош 1328/8     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 4/4     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Дићи 4/2     Пр. план пољоприврено право својине неизграђена 

Дићи 4/3     Пр. план пољоприврено право својине неизграђена 

Дићи 4/1     Пр. план шумско право својине неизграђена 
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Дићи 7/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 874/1     Пр. план остало право 
коришћења 

магистрални 
пут 

Дићи 13/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 23/2     Пр. план остало право 
коришћења 

некатегорисан
и пут 

Дићи 11     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 12     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 861/2     Пр. план остало право 
коришћења 

река 

Дићи 555/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 556/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 556/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 557/2     Пр. план остало право 
коришћења 

магистрални 
пут 

Дићи 567/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 567/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 568     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 569/2     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 569/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 570     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 572     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 578/1     Пр. план остало право 
коришћења 

некатегорисан
и пут 

Дићи 571     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 576     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 575/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 860/1     Пр. план остало право 
коришћења 

неозграђена 

Дићи 577     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 630/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 632     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 689/1     Пр. план остало право 
коришћења 

некатегорисан
и пут 

Дићи 631     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 629     Пр. план остало право 
коришћења 

некатегорисан
и пут 

Дићи 626/14     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Дићи 626/15     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Дићи 626/2     Пр. план шумско право својине неизграђена 

Дићи 626/13     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 626/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 621     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 622     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 613/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Дићи 809/1     Пр. план остало право 
коришћења 

некатегорисан
и пут 

Дићи 872/1     Пр. план остало право 
коришћења 

некатегорисан
и пут 

Дићи 612/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Доњи 
Бањани 

975/1     Пр. план остало право 
коришћења 

некатегорисан
и пут 

Доњи 
Бањани 

511     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Доњи 
Бањани 

510     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Доњи 
Бањани 

509/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Доњи 
Бањани 

508/1     Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Доњи 
Бањани 

508/6 Пр. План 
подручја 
посебне 

пољопривредно право 
коришћења 

неизграђена 
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намене 

Доњи 
Бањани 

508/5 Пр. План 
подручја 
посебне 
намене 

пољопривредно право 
коришћења 

неизграђена 

Доњи 
Бањани 

508/2 Пр. План 
подручја 
посебне 
намене 

пољопривредно право 
коришћења 

неизграђена 

Доњи 
Бањани 

948/5 Пр. план остало право 
коришћења 

река 

Доњи 
Бањани 

507/2 Пр. План 
подручја 
посебне 
намене 

шумско право 
коришћења 

неизграђена 

Доњи 
Бањани 

507/1    Пр. план шумско право својине неизграђена 

Доњи 
Бањани 

506/3    Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Доњи 
Бањани 

506/6    Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Доњи 
Бањани 

506/7    Пр. план пољопривредно право својине неизграђена 

Доњи 
Бањани 

959/4    Пр. план остало право 
коришћења 

нек. пут 

Доњи 
Бањани 

505/5    Пр. план пољопривредно право својине неизгрђена 

Доњи 
Бањани 

505/1    Пр. план пољопривредно право својине неизгрђена 

Доњи 
Бањани 

505/3 Пр. План 
подручја 
посебне 
намене    

пољопривредно право 
коришћења 

неизгрђена 

Доњи 
Бањани 

505/4 Пр. План 
подручја 
посебне 
намене    

пољопривредно право 
коришћења 

неизгрђена 

Доњи 
Бањани 

959/3 Пр. План 
подручја 
посебне 
намене    

остало право 
коришћења 

нек. пут 

Доњи 
Бањани 

959/4 Пр. План 
подручја 
посебне 
намене    

остало право 
коришћења 

нек. пут 

 

2. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОЈ НАМЕНИ  - ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

 

• Катастарске парцеле бр. 1555/3, 1553, 1558, 1570/2, 1571/1, 1820, 1574, 1578/2, 

1578/1,  1579/1, 1579/2, 1579/3, 1578/3, 1581/14, 1581/1, 1581/6, 1581/7, 1587/3, 1587/1, 

1589/4, 1589/3, 1589/1, 1589/2, 1588/7, 1588/8, 1588/4, 1588/2, 1588/6, 1588/1, 1588/5, 

1748 и 1832, све у К.о. Цветановац;; катастарске парцеле 1754/18, 4/1, 5, 1735/2, 

1761, 521/1, 1729, 520, 519, 517, 518/2, 512, 514/1, 515/1, 1732/1, 535, 536, 758/1, 758/2, 

754/1, 754/2, 755, 752, 753, 748/2, 748/1, 751, 750, 749, 746, 745, 744, 743, 742, 738, 739, 

1733/1, 790, 789/1, 788, 808/2, 808/1, 809, 810, 811/3, 811/1, 811/2, 1734/6, 840, 839, 838, 

837, 836, 835, 833, 832, 829, 823/2, 822/3, 821/2, 820/2, 1742/3, 817, 819, 1018/1, 1018/2, 

1017, 1016, 1015, 1024/4, 1024/1, 1024/2, 1023/1, 1023/2, 1021, 1019/8, 1019/5, 1019/4, 

1019/1, 1745/1, 1182/1, 1182/2, 1183/5, 1183/6, 1183/2, 1183/1, 1560/1,1747/2, 1589, 1588, 

1590, 1591/1, 1584/1, 1568/1, 1586, 1585, 1582/1, 1583, 1577/1, 1578/2, 1577/2, 1259/5 и 

1758/1, све у К.о. Бранчић;катастарске парцеле бр. 1509, 99/2, 99/1, 911, 939, 941/2, 
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941/1, 942/3, 942/1, 944/2, 945/2, 945/1, 1326/3, 1326/6, 1326/7, 1326/2, 1327/2, 1514, 

1327/3, 1327/1, 1328/6, 1328/5, 1328/2, 1328/8, све у К.о. Гукош; кат. парцеле број 4/4, 

4/2, 4/3, 4/1, 7/1, 13/1, 874/1, 13/1, 23/2, 11, 12, 861/2, 555/1, 556/2, 565/1, 567/2, 567/1, 

557/2, 568, 569/2, 569/1, 570, 572, 578/1, 571, 576, 575/1, 577, 860/1, 630/1, 632, 689/1, 

631, 629, 626/14, 626/15, 626/2, 626/13, 626/1, 621, 622, 613/1, 809/1, 872/1, 612/1  у К.о. 

Дићи и кат. парцеле бр. 975/1, 511, 510, 509/1, 508/1, 508/6, 508/5, 508/2, 948/5, 507/2, 

507/1, 506/3, 506/6, 506/7, 959/4, 505/5, 505/1, 505/3, 959/3, 959/4, 505/4  у К.о. Доњи  

Бањани  преко којих се планира изградња вода 20 kV од ТС 110/35/20 kV „Љиг“ до  

ТС 20/0,4 kV „Тунел Голубац“ налазе се у сеоској зони ретке насељености, ван 
обухвата Плана генералне регулације насеља Љиг, и по намени су пољопривредно, 
шумско и остало неплодно вештачки створено земљиште, па за изградњу важе правила 
дата Просторним планом Општине Љиг. Изузетак су катастарске парцеле број 
31594/1, 31740/2, 31740/1, 31741/1, 31832/2, 31747/1, све у К.о. Љиг, које су Планом 

Генералне регулације насеља Љиг планиране за површине остале намене – 

шумско и пољопривредно земљиште. 

 

 

3. КЛАСИФИКАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА 
 

• Класификација објекта:  Локални електрични надземни  или подземни водови 
• Класификациони број: 222410 
• Категорија објекта: Г  

 

4. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ ОБЈЕКТУ  
 

• Локацијски услови издају се у циљу изградње дела средњенапонске 
електродистрибутивне мреже, вода 20kV од ТС 110/35/20kV "Љиг" до локације бивше 
ТС 20/0.4kV "Тунел Голубац" 

• Изградњом овог вода обезбедило би се примарно напајање електричном енергијом ТС 
"Одмориште 1", ТС"Одмориште 2" и ТС "Тунел Велики Кик", као и резервно напајање ТС 
"Тунел Бранчић" 1 и ТС"Тунел Бранчић" 2. 

• Први део вода је кабловски, као и део вода на крају, као и везе са ТС"Тунел Бранчић"1 и 
ТС"Тунел Бранчић"2, а преостали део вода је надземни. 

• Дужина трасе вода 10kV је  8292m 
• Стубови су армиранобетонски, осим на местима укрштања са путевима вишег реда и другим 
високонапонским водовима, где су примењени челичнорешеткасти стубови. 

• ПРИКЉУЧНЕ ТАЧКЕ: Нови вод се прикључује у изводној ћелији ТС 110/35/20 кV „Љиг“, а 
завршава се на локацији бивше ТС 20/0.4 кV „Тунел Голубац“ где се ради кабловска 
спојница са каблом 20kV за ТС" Велики Кик". Од ТС“Љиг“ до стуба број 1, као и од 
последњег стуба до бивше ТС“Тунел Голубац“ предвиђена је кабловска веза. Са овог вода 
предвиђене су и резервне кабловске везе за ТС" Тунел Бранчић"1 и ТС "Тунел Бранчић"2. 
Трасе ових резервних водова дате су на приложеној ситуацији орјентационо, обзиром да 
предстоји уређење терена око улаза и излаза тунела Бранчић. 

• Траса ДВ -а дата је на приложеном цртежу размери Р=1:2500 
• ИЗБОР ОПРЕМЕ: За дати далековод изабрани су армиранобетонски стубови дужине 12м и 

14м, као и челичнорешеткасти на местима укрштања са путевима вишег реда и другим 
високонапонским водовима. На армиранобетонским стубовима су употребљене металне 
конзоле за распоред проводника у троуглу и равни. За укрштање датог вода са постојећим 
водовима 10kV и путевима вишег реда, предвиђени су челичнорешеткасти стубови. 

• ИЗБОР ТРАСЕ: При одабиру трасе вођено је рачуна да дужина ДВ-а буде минимална, као и 
да се траса ДВ-а прилагоди захтевима власника парцела преко којих ДВ иде. Предвиђено је 
да прелаз будућег ауто-пута буде кабловски, односно треба искористити предвиђени 
кабловски прелаз постојећег вода 10kV за правац Моравци. Инвеститор треба, у сарадњи са 
извођачем радова на ауто-путу да предвиди постављање још пластичних цеви .Део трасе од 
ТС“Љиг“ до коридора ауто-пута користи се и за два кабловска вода за ТС „Тунел Бранчић“1 
и ТС“Тунел Бранчић“2. 

• Предметни далековод се укршта са државним путевима вишег реда и то 
-Са државним путем I B реда број 22 између чворова број 2211 и 2213 на  
приближној стационажи 67.025км; 
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-Са државним путем I B реда број 22 измећу чворова број 2214 и 2215 на приближној 
стационажи 75.626км; 
-Са државним путем II A реда број 150 између чворова број 15003 и 15004 на 
приближној стационажи број 73.062км. 
 

5. РЕГУЛАЦИОНА И ГРАЂЕВИНСКА  ЛИНИЈА  У ОБУХВАТУ П. ПЛАНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

• Регулациона линија је линија разграничења парцела за површине и објекте од општег 
интереса од парцела које имају другу намену.  

• Регулациона линија се обележава аналитичко- геодетски за све планиране саобраћајнице 
у насељу. 

• Грађевинска линија је линија на којој се поставља грађевински објекат. 

• Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију (осовину јавног пута) или на 
граничну линију (кеј, траса пруге, болница и сл.) и обележава за све постојеће и 
планиране саобраћајнице. 

• Насељска мрежа инфраструктуре поставља се у појасу регулације у складу са потребама 
и правилима надлежног јавног предузећа 

• У регулацији улица није дозвољена изградња објеката, изузев оних који спадају у 
саобраћајне, комуналне објекте и урбану опрему (надстрешнице јавног превоза, 
споменици, рекламни панои и сл.) и објеката и мреже јавне саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре. 

• Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине: 
• јавни државни путеви I реда – аутопутеви 40 метара; 
• остали јавни државни путеви I реда 20 метара; 
• јавни државни путеви II реда 10 метара; 
• општински путеви 5 метара. 

 
6. ПРАВИЛА ПРЕМА НАМЕНИ КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА ЗА ПАРЦЕЛЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ   

У ОБУХВАТУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЉИГ 

 

• Основни принцип је да се изградња на пољопривредном земљишту, односно заузимање 
пољопривредног земљишта мора свести на најмању могућу и друштвено оправдану меру. 

• Изградња је дозвољена изузетно ако: 

•  су објекти у функцији пољопривреде; 

• се ради о објектима инфраструктуре, и то првенствено на земљишту ниже бонитетне 
класе у складу са Планом; или у случају изградње објеката од националног интереса 
(аутопут). 

• Основни принцип је да се изградња на шумском земљишту мора свести на најмању 
могућу меру која подразумева изградњу објеката у функцији експлоатације и развоја 
шума, као и у функцији  развоја активности у вези са шумарством – лова, риболова, 
туризма и рекреације. 

• Изградња је дозвољена изузетно ако је изградња објеката: 
• у функцији шумске привреде; 
• инфраструктуре у складу са плановима; 
• у функцији туризма, рекреације и ловства према решењима Плана. 

 
 

7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 
 
7. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА У ОБУХВАТУ ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНА ОПШТИНЕ ЉИГ 
 

• За катастарске парцеле које се налазе ван обухват Плана генералне регулације насеља 
Љиг важе правила дата Просторним планом Општине  Љиг; 

• Новопланирану 35 kV, 20 kV и 10 kV мрежу на простору центра насеља градити подземно у 
кабловској канализацији директно полагањем у земљу и ваздушно на бетонском стубовима 
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са голим проводницима, а на ширем простору градити ваздушно на бетонском стубовима са 
голим проводницима. 

• Нисконапонску мрежу изводити ваздушно на бетонском стубовима и са самоносећим 
кабловским снопом (СКС). 

• Заштиту од атмосферског пражњења извести класичном громобранском инсталацијом 
према важећим законским прописима. 

• За грађење електро водова, инсталација, постројења и других инфраструктурних објеката на 
јавном општинском путу сагласност за грађење односно постављање истих  у заштитном 
појасу пута издаје управљач јавног пута, односно Општина Љиг. 

• На основу члана 19. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) надлежни орган не прибавља извод из 
листа непокретности за катастарске парцеле испод које се граде подземни делови 
линијаских инфраструктурних објеката, односно подземни делови инфраструктуре, као и за 
кат. парцелу на којој се гради комунална инфраструктура, ако се она гради у регулацији 
постојеће саобраћајнице.  

• У складу са чланом 69. ст. 12, 13. и 14. Закона о планирању и изградњи утврђене су следеће 
обавезе и права власника  и држаоца суседног и околног земљишта:  

- На земљишту изнад подземних делова објекта, инвеститор има право пролаза или 
прелета испод, односно изнад земљишта, уз обавезу сопственика, односно држаоца тог 
земљишта да не омета изградњу, одржавање и употребу тог објекта.  
- Инвеститор за изградњу објеката има право пролаза и провоза преко суседног и околног 
земљишта које је у својини других власника, ради извођења радова у току изградње, када 
то захтева технолошки поступак и на начин који је у складу са мтаквим технолошким 
поступком.  
- Сви власници и држаоци суседног и околног земљишта дужни су да омогуће несметани 
приступ градилишту и трпе извођење радова за потребе изградње објекта или уређаја.  
- Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима суседног или околног земљишта 
надокнади штету која буде причињена пролазом и превозом и врати земљиште у 
првобитно стање. Ако не буде постигнут споразум о висини накнаде штете, одлуку о томе 
доноси надлежни суд. 

 

7.1. ЗАШТИТНА ЗОНА И МОГУЋНОСТ ИЗГРАДЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 
 

• Далековод 110 kV минимално 25 m, обострано од хоризонталне пројекције далековода; 

• Забрањује се изградња стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална 
изградња испод и у близини далековода условљена је Техничким прописима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV („Сл. лист СФРЈ”, 
бр. 65/88); 

• Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос предметног далековода и објекта 
који ће се градити, уз задовољење поменутих Техничких прописа. За добијање сагласности 
за градњу објеката испод и у близини далековода чији су власници „Електромрежа Србије” 
потребна је сагласност поменутог власника; 

• Далековод 35 kV минимално 10 m, обострано од хоризонталне пројекције далековода; 

• Далековод 10 kV минимално 5 m, обострано од хоризонталне пројекције далековода; 

• Забрањује се изградња стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална 
изградња испод и у близини далековода условљена је Техничким прописима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400Kv.  

 

 

7.2. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ОБУХВАТУ    
        ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЉИГ 
 

• Дистрибутивна мрежа градиће се у ужем градском подручју као подземна (кабловска) 
постављена испод тротоарског простора и слободних површина, у рову дубине 0,8м ширине 
у зависности од броја каблова. На ширем градском подручју дистрибутивна мрежа  градиће 
се као надземна на бетонским стубовима. Нисконапонска мрежа 0,4kV може да се гради као 
подземна (кабловска 0,4kV) или као надземна на бетонским (дрвеним или гвозденим) 
стубовима. 
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• Овим планом се предвиђа повећање потрошње електричне енергије  па се предвиђа  
повећање броја електроенергетских објеката.  

• За делове овог плана за које се не раде нижи плански акти прикључење објеката 
предвидети на постојеће дистрибутивне трафо станице а услед повећања снаге  по потреби 
извршити проширење постојећих трафо станица.  

• Каблове полагати слободно у кабловском рову, димензија 0.4х0.8m, а на местима пролаза 
каблова испод саобраћајница, као и на свим оним местима где се може очекивати повећано 
механичко оптерећење кабла(кабал треба изоловати од средине кроз коју пролази), кроз 
кабловску канализацију, смештену у рову дубине 1m. 

• Након полагања, а пре затрпавања, инвеститор је дужан обезбедити  катастарско снимање 
тачног положаја кабла, у складу са законским одредбама. На том снимљеном графичком 
прилогу трасе кабла треба означити тип и пресек кабла, тачну дужину трасе и самог кабла, 
место његовог укрштања, приближавањеили паралелно вођење са другим подземним 
инсталацијам, место пололожене кабловске канализације са бројем коришћених и резервних 
цеви.   

• Дуж трасе каблова уградити стандардне ознаке које означавају кабл у рову, промену правца 
трасе, место кабловске спојнице, почетак и крај кабловске канализације, укрштање, 
приближавање или паралелно вожењекабла са другим кабловима и осталим подземним 
инсталацијама. и сл. Евентуално измештање постојећих каблова, због нових урбанистичких 
решења, вршити уз обавезно представника надлежне електродистрибуције и под његовом 
контролом. У том случају откопавање кабла мора бити ручно, а сам кабал мора бити у 
безнапонском стању. 

• При извођењу радова предузети све потребне мере заштите радника, грађана и возила, а 
заштитним мерама омогућити одвајање пешачког и моторног саобраћаја. На местима где је, 
ради полагања каблова, извршити исецање регулисаних површина, исте довести у 
првобитно стање. 

• Инвеститори су дужни да обезбеде пројектну документацију за извођење кабловских водова, 
као и да обезбеде техничку контролу тих пројеката. Инвеститори су дужни да обезбеде 
потребну документацију за издавање грађевинске дозволе, као и стручни надзор над 
извођењем радова. након завршетка радова, инвеститор је дужан захтевати вршење 
техничког прегледа и након њега поднети захтев за издавање употребне дозволе. 

• Дистрибутивна мрежа 10kV градиће се у ужем градском подручју као подземна (кабловска) 
постављена испод тротоарског простора и слободних површина, у рову дубине 0,8м ширине 
у зависности од броја каблова.На ширем градском подручју дистрибутивна мрежа 10kV 
градиће се или  подземно или као надземна на бетонским стубовима.  

• Уколико то захтевају технички услови стручне службе надлежне електродистрибуције, 
заједно са каблом на око 0.4m дубине у ров положити траку за уземљење, FeZn 25х4mm. 
Дуж трасе каблова уградити стандардне ознаке које означавају кабл у рову, промену правца 
трасе, место кабловске спојнице, почетак и крај кабловске канализације, укрштање, 
приближавање или паралелно вођење кабла са другим кабловима и осталим подземним 
инсталацијама. и сл. Евентуално измештање постојећих каблова, због нових урбанистичких 
решења, вршити уз обавезно представника eлектродистрибуције и под његовом контролом. 
У том случају откопавање кабла мора бити ручно, а сам кабал мора бити у безнапонском 
стању. 

• При извођењу радова предузети све потребне мере заштите радника, грађана и возила, а 
заштитним мерама омогућити одвајање пешачког и моторног саобраћаја. На местима где је, 
ради полагања каблова, извршити исецање регулисаних површина, исте довести у 
првобитно стање. 

• При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмањи хоризонтални 
размак је 0.5m за каблове 1kV,10kV, односно 1m за каблове 35kV. Укрштање енергетског и 
телекомуникационог кабла врши се на размаку од 0.5m. Енергетски кабал се полаже на 
већој дубини од телекомуникационог кабла. Уколико се размаци не могу постићи енергетске 
каблове на тим местима провести кроз цев. при укрштању енергетских каблова са 
телекомуникационим кабловима потребнои је да угао буде Што ближи правом углу. Угао 
укрштања мора бити најмање 45 степени. При укрштакаблова за напоне 250V најмање 
вертикално растојање мора да износи најмање  0.3m а за веће каблове 0.5m. 

• При хоризонталном вођењу енергетског кабла са водоводном или канализационом 
инфраструктуром (цеви) најмаљи размак износи 0.4m. Енергетски кабал се при укрштању 
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полање изнад водоводне или канализационе цеви на најмањем растојању од 0.3m. Уколико 
се ови размаци не могу постићи, на тим местима  енергетски кабал положити кроз заштитну 
цев.  

• При хоризонталном вођењу каблова и топловода најмање растојање између каблова и 
спољне ивице топловода мора да износи 0.3 односно 0.7m за каблове напонског нивоа 
10kV. Није дозвољено полагање каблова изнад топловода. При укрштању енергетских 
каблова са каналима топловода минимално вертикално растојање мора да износи 0.6m. 
Енергетске каблове при укрштању положити изнад топловода. На овим местима топлотну 
изолацију од изолационог материјала(пенушави бетон дебљине 0.2m. При паралелном 
вођењу и укрштању енергетског кабла за јавно осветљење и топловода најмањи размак је 
0.1m.  

 
7.3. ОСТАЛА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ 

 
• Целокупну електроенергетску мрежу градити на основу пројеката у складу са важећим 

прописима. 

• Елекетроенергетску мрежу  вишег и нижег напона радити као кабловску мрежу у ужем 
градском подручју као и у руралном делу плана. 

• До ТС 20(10)/0,4 кV (подземне, приземне или стубне) потребно је обезбедити приступни 
пут минималне ширине 3 м од најближе јавне саобраћајнице за приступ теренског возила. 

• До ТС 20(10)/0,4 кV свих врста, прикључне 20 кV-не и 1 кV-не електроенергетске водове 
изводити само у виду подземних електроенергетских водова. 

• Типске објекте поставити тако да се на најбољи начин уклопе у околни амбијент, а зидане 
објекте избором фасадних материјала, текстура и боја максимално  уклопити у околни 
амбијент. 

• Стубне ТС 20(10)/0,4 кV обавезно постављати на армирано-бетонским стубовима, 
димензионисаним према величини трансформатора са темељом од бетона марке бар МБ 
20 и електроопремом на стубу која садржи ВН опрему, НН опрему са разводним орманом 
који поседује и простор за смештај опреме за јавно осветљење. 

      Код постављања стубова, стубних ТС 20(10)/0,4 кV и опреме обавезно применити све           
врсте заштите од опасности и непогода које се могу појавити на овим објектима. 

• Растојања стубова стубних трафо-станица 20(10)/0,4 кV од путева износи: 
                - најмање 40 м од државног пута I реда, 

- најмање 20 м од државног пута II и 

- најмање висину стуба од општинског и некатегорисаног пута, 

                   рачунајући од спољне ивице земљишног појаса. 

• Растојање стуба стубне трафо-станице 20(10)/0,4 кV од границе парцеле износи: 
-најмање висину стуба, 

-мање од висине стуба, уз сагласност власника суседне парцеле. 

• Прикључење стубне трафо станице може бити само подземно полаганјем до стуба 
подземних 20kV-них каблова 

• Каблове полагати где год је могуђе у зелене површине поред саобрађајница или пешачких 
стаза или у тротоаре где исти постоје. каблове полагати  на 0.5м од пешачких стаза и на 
1м од коловоза. каблове полагати на најмањој дубини 0.8м. 

• Полагање каблова вршити на удаљености 1 метар од темеља објекта. При преласку испод 
саобраћајница кабал мпора бити постављен под правим углом и постављен кроз заштитну 
цев.  

• При укрштању са другим врстама инсталација обавезно се придржавати важећих прописа 
о међусобном растојању између различитих врста инсталација. и то да припаралелном 
вођењу енергетских и телекомуникациомних каблова најмање растојање мора бити 0.5м 
за каблове напона до 10kV односно 1м за каблове напонског нивоа преко 10kV. Угао 
укрштања инсталација мора да буде 90 степени односно под правим углом. 

• При паралелном полагању  енергетских каблова и цеви водовода и канализације 
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веђе од 
0.5м. Није дозвољено електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или 
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канализације. При укрштању електроенергетских каблова са гасоводом вертикално 
растојање мора бити веђе од 0.3м, а при приближавању и паралелном вођењу 0.5м. 

 
 
8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 
      8.1.    ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ  

 

• Како за подручје планиране изградње предметног објекта не постоје детаљна геотехничка 
истраживања то је потребно пројектовати темеље као тракасте, самце или темељне плоче 
са могућим искоришћењем дозвољеног оптерећења тла у распону од 150 до 200 kN/m2.  

 

8.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 

• Заштита од елементарних непогода: Објекат мора бити категорисан и реализован у складу 
са Правилником о техничким нормативима за градњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима („Службени лист СФРЈ” број 31/81, 49/82, 29/83, 2/88, 52/90). Конструкцију 
објекта прорачунати на 8. сеизмичку зону. 

• Заштита од пожара: Објекат мора бити реализован у складу са Законом о заштити од 
пожара („Службени гласник РС” број 111/2009 и 20/2015) и у складу са издатим Условима. 

• Заштита путева: Положај објекта мора бити реализован у складу са Законом о јавним 
путевима ("Службени гласник РС" бр.101/2005, 104/2013) према коме минимална 
удаљеност планираног објекта од улице износи 20.00 m мерено од трупа пута. 

• Заштита животне средине: Објекат мора бити реализован у складу са Законом о заштити 
животне средине („Службени гласник РС” број 135/04 и 36/09). 
 

 

9. УСЛОВИ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА  
 
9.1.  Електроисталације 

 
На основу услова ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Регионани центар „Електросрбија“ 

Краљево, Огранак ЕД Лазаревац, Јанка Стајчића број 2, Лазаревац, издатих под бројем ROP-

LIG-14151-LOCH-2-HPAP-2/2016 од 14.07.2016. године, дата је сагласност на Идејни пројекат 
кабловског вода 20 kv TC 110/35/20kv „Љиг“ до локације бивше TC 20/0,4 kv „Тунел Голубац“  ,  
категорије објекта Г и класификационог броја 222410, у дужини од  8292m.  

Идејни пројекат је израдио ОДС-ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА - Сектор за планирање и 
инвестиције у Краљеву, Служба за пројектовање, а у складу са техничким условима за израду 
техничке документације за изградњу аутопута Е-763 број 02/4-3309/4 од 28.08.2013. године.  

 

9.2. Инсталације водовода и канализације  

 

На основу захтева за услове за пројектовање, ЈКП „Комуналац“ Љиг, под бројем  339/и 
од 15.07.2016. године,  ROP-LIG-14151-LOCH-2-HPAP-5/2016, издаје обавештење да на делу 
трасе  кабловског вода 20 kv TC 110/35/20kv „Љиг“ до локације бивше TC 20/0,4 kv „Тунел 
Голубац“ нема инфраструктурних објеката (водовода и канализације) ЈКП“ Комуналац“ Љиг. 

 

9.3. Инсталације телекомуникација  

 

На основу захтева за услове за пројектовање, Предузеће за телекомуникације „Телеком 
Србија“ а.д. под бројем  268314/2 од 13.07.2016. године, ROP-LIG-14151-LOCH-2-HPAP-3/2016, 
издало је следеће 

 

УСЛОВЕ ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ: 
 

 
1. Приликом израде пројекта, пројектант је дужан да се обрати Извршној јединици Ваљево и 

катастру у Љигу, ради добијања што тачнијих података о положају тк каблова. Да се 
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инвеститор радова обавезно обрати писменим захтевом Извршној јединици у Ваљеву 
за трасирање подземних тк каблова јер су исти на ситуацији уцртани оријентационо.  

2. Пројектант, односно извођач радова на изградњи ЕЕ кабловског вода, у обавези је да у 
свему поштује важеће техничке прописе у вези са прописаним растојањима између 
планираног ЕЕ кабловског вода и постојећих ТК објеката. Код паралелног вођења и 
приближавања трасе новопројектованог ЕЕ кабловског вода и постојећих подземних ТК 
каблова минимално хоризонтално растојање од ТК кабла треба да износи 1,0 м, а код 
укрштања минимално вертикално растојање треба да износи 0,5 м, са обавезом да ЕЕ кабл 
прође испод постојећих подземних ТК каблова по важећим техничким прописима (под 
правим углом). За напоне преко 250 В према земљи ЕЕ каблове треба уземљити на свакој 
спојници деонице приближавања . 

 
3. Уколико се наведена растојања не могу постићи, потребно је извршити заштиту како 

постојећих подземних ТК каблова, тако и ЕЕ кабловског вода, односно постојеће подземне 
ТК каблове поставити у заштитне цеви од слабо проводљивог материјала, а ЕЕ кабл 
поставити у заштитну цев од добро проводљивог материјала (дужина цеви на месту 
укрштања 2-3 м), али и тада вертикално растојање не сме бити мање од 0,3 м.  

4. Потребно је да будуће радно и заштитно уземљење електроенергетских објеката буде 
постављено на супротну страну, најмање 2м у односу на постојеће ТК објекте. 
Новопланирани стуб  - специјалац код ваздушних далековода померити ван осе постојећег 
тк кабла најмање 2м.  

5. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК објеката (каблова), 
неопходно је у сарадњи са Извршном јединицом Ваљево урадити Техничко решење 
измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова.  

6. Инвеститор, односно извођач радова, дужан је да изврши заштиту и обезбеђење постојећих 
ТК објеката пре почетка било каквих грађевинских радова и предузме све потребне и 
одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања 
механичке стабилности, техничке исправности и карактеристика постојећих ТК каблова.  

7. Радови на заштити и обезбеђењу, односно измештању постојећих ТК каблова, изводе се о 
трошку инвеститора, а пре почетка радова на изградњи за коју се траже посебни услови.  

8. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката вршити искључиво 
ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите 
(обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.).  

 
Уколико дође до оштећења или прекида тк кабла, све трошкове око наставка кабла, као и 
губитке настале због прекида тк саобраћаја сноси инвеститор радова. 
 
Извршна јединица Ваљево је извршила оријентационо уцртавање постојећих подземних тк 
каблова, а графички прилог је саставни део ових локацијких услова. На ситуацији се види да ће 
постојећи подземни тк кабл доћи под удар градње далеководног вода. 
 
9.4. УСЛОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

 
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ”,Булевар краља Александра бр. 282, Београд је  дана 18.07.2016. год. 

под бројем  III број: Д.К- 953-14407, односно бројем предмета у систему е- дозвола  ROP-LIG-
14151-LOCH-2-HPAP-4/2016  издало следеће: 
 

УСЛОВE ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 
 I. Издају се услови, по захтеву надлежног органа: Република Србија, ОПШТИНА ЉИГ 
Општинска управа, Одељење за општу управу, Карађорђева 7, 14240 Љиг, за издавање 
услова за пројектовање, а за потребе издавања Локацијских услова, за изградњу 
надземног вода 20кВ од ТС 110/35/20кВ "Љиг" до локације бивше ТС 20/0.4кВ "Тунел 
Голубац" категорије објекта Г и класификационог броја 222410, удужини од 8292м, а преко 
следећих кат. парцела:1555/3, 1553, 1558, 1570/2, 1570/1, 1571/1, 1571/2, 1820/1,1820/2, 
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1574,1578/2, 1578/1,1579/1,1579/2, 1579/3, 1578/3, 1581/14, 1581/1, 1581/6, 1581/7, 
1587/3,1587/1, 1589/4,1589/3, 589/1,1589/2, 1588/7, 1588/8,1588/4, 1588/2, 1588/6, 1588/1, 
1588/5, 1748,1832 у К.O. Цветановац, кат.парцеле бр. 31594/1, 31740/2, 31740/1, 31741/1, 
31832/2, 31747/1 у К.о. Љиг, кат. парцеле бр.1754/18, 4/1, 5, 1735/2, 1761, 521/1, 1729, 520, 
519, 517,518/2, 512, 514/1, 515/1, 1732/1, 535, 536,758/1, 758/2, 754/1, 754/2, 755, 752, 753, 
748/2, 748/1, 751, 750, 749, 746, 745, 744, 743, 742, 738, 739,1733/1, 790, 789/1, 788, 808/2, 
808/1, 809, 810, 811/3, 811/1, 811/2, 1734/6, 840, 839, 838, 837, 836,835, 833, 832, 829, 823/2, 
822/3, 821/2, 820/2, 1742/3, 817, 819, 1018/1, 1018/2, 1017, 1016, 1015,1024/4, 1024/1, 1024/2, 
1023/1, 1023/2, 1021, 1019/8, 1019/5, 1019/4, 1019/1, 1745/1, 1182/1, 1182/2,1183/5, 1183/6, 
1183/2, 1183/1, 1560/1, 1747/2, 1589, 1588, 1590, 1591/1, 1584/1, 1568/11586, 1585,1582/1, 
1583, 1577/1, 1578/2, 1577/2, 1259/5, 1758/1 у К.O. Бранчић, кат. парцеле бр. 1509,99/2, 
99/1,911, 939, 941/2, 941/1, 942/3, 942/1, 944/2, 945/2, 945/1, 1326/3, 1326/6, 1326/7, 1326/2, 
1327/2, 1514,1327/3, 1327/1, 1328/6, 1328/5, 1328/2, 1328/8 у К.о. Гукош, кат. парцеле бр. 4/4, 
4/2, 4/3, 4/1, 7/1,874/1, 13/1, 23/2,11, 12, 861/2, 555/1, 556/2, 556/1, 557/2, 567/2, 567/1, 568, 
569/2, 569/1, 570, 572,578/1, 571, 576, 575/1, 577, 860/1, 630/1, 632, 689/1, 631, 629, 626/14, 
626/15, 626/2, 626/13, 626/1,621, 622, 613/1, 809/1, 872/1, 612/1 у К.о. Дићи и кат. парцеле бр. 
975/1, 511, 510, 509/1, 508/1,508/6, 508/5, 508/2, 948/5, 507/2, 507/1, 506/3, 506/6, 506/7, 959/4, 
505/5, 505/1, 505/3, 959/3,959/4,505/4 у К.O. Доњи Бањани, поред и изнад (укрштај) 
државног пута IIA реда број 150 ,деонице ИД 15006, од почетног чвора 15003 
Белановица(Лазаревац) до завршног чвора 2212 Пољанце, поред и изнад (укрштај) 
државног пута IБ реда број 22 ,деонице ИД 02212 од почетног чвора 2211 Дудовица до 
завршног чвора 2212 Пољанце и деонице ИД 02214 Љиг- Кадина Лука (категорија и број 
пута, деоница, путна стационажа чворова и локације према референтном систему ЈП „Путеви 
Србије“, у складу са Уредбом о категоризацији државних путева (Сл. гласник РС бр. 105/13, 
измена и допуна бр. 119/13, 93/15) и државном координатном систему. 

 

II. Ови услови могу се користити искључиво:  
� За потребе издавања Локацијских услова/ предмета градње  
� За потребе израде Техничке документације за изградњу предмета градње  

 
IV.Предметне инсталације могу се планирати и пројектовати поред, испод или изнад предметног 

пута уз испуњење следећих услова: 

 
1. Општи услови за постављање предметних инсталација поред и испод предметног пута:  

• Усагласити трасу предметне инсталације са планираном ширином коловоза са ивичним 
тракама у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја 
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник 
бр.50/2011) и другим техничким прописима или са планском документацијом;  

• Траса предметне инсталације мора се пројектно усагласити са постојећим 
инсталацијама постављеним поред и испод предметног пута, а на основу извода из 
катастра подземних инсталација, тј. прибавити положаје инсталација од комуналних 
предузећа и надлежних организација за управљање тим инсталацијама и планираних 
инсталација;  

2. Услови за паралелно вођење предметних инсталација поред државног пута, 
(подземно):  
• предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке 

попречног профила пута (изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме 
не ремети режим одводњавања коловоза) државног пута првог или другог реда или у 
складу са планском документацијом;  

• на местима где није могуће задовољити услове из предходних ставова, инсталације 
планирати максимално удаљене од спољне ивице коловоза предметног пута уз саму 
ивицу катастарске парцеле која припада предметном путу и испројектовати адекватну 
заштиту трупа предметног пута и тиме не ремети режим одводњавања коловоза;  

• предметне инсталације у насељеном месту планирати минимално 1,00м од крајње 
тачке попречног профила државног пута или уз ивицу катастарске парцеле уколико не 
угрожава стабилност и одводњавање пута;  
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3. Услови за паралелно вођење предметних инсталација поред државног пута,( 
надземно):  

• Предметни стубови морају бити удаљени од спољне ивице реконструисаних 
коловоза предметних путева и постављени у свему у складу са важећим 
законским актима и прописима („Правилник о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи 
јавног пута“ „Сл.гласник РС“ број 50/2011, као и други технички прописи или 
важећи плански документи)  

•  ширина заштитног појаса у коме не могу да се подижу стубови за потребе СТС и 
мешовитих водова мора бити најмање једнака висини стуба, мерено од спољне 
ивице земљишног појаса, (изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико 
се тиме не ремети режим одводњавања коловоза);  

•  у зони у којој су објекти изграђени у непосредној близини регулационе линије 
неопходно је планирати адекватну заштиту темеља предметних објеката;  

•  на местима где није могуће инсталације поставити ван попречног профила државног 
пута мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута;  

• не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, потпорним и обложним 
зидовима;  

4. Услови за паралелно вођење предметних инсталација поред државног пута, ( уз путни објекат):  
• Постављање инсталација по путним објектима (мост , пропуст, ...) планирати качењем носача о 

конзолу пешачке стазе, који мора бити удаљен од главног носача објекта и конзоле мин. 10 cm 
ради одводњавања и проветравања, са заштитним поцинкованим лимом ради заштите од 
падавина (према приложеном детаљу који је саставни део ових услова);  

• није дозвољено постављање инсталација анкерисањем на главни носач моста - прегнапрегнути 
носач;  

• у случајевима да објекат нема конзолу, инсталацију планирати бочним качењем за носач 
конструкције који мора бити удаљен од главног носача објекта мин. 10 cm ради одводњавања и 
проветравања, са заштитним поцинкованим лимом ради заштите од падавина;  

• постављањем инсталација испод моста, не сме се угрозити статичка сигурност истог и 
онемогућити одржавање истог;  

4. Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем, (подземно):  
предметна инсталација мора бити пројектована испод предметне деонице државног пута, у 
заштитној цеви, дужине најмање (труп пута + земљишни појас са обе стране пута). 
Неопходно је да се предвиди двострано проширење предметног пута на прописану ширину 
коловоза са ивичним тракама (Правилник о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник 
бр.50/2011), као и други технички прописи или важећи плански документ). Укрштање 
инсталација са путем пројектовати под углом од 90º уколико техничке могућности 
дозвољавају. Заштитну цев поставити искључиво механичким подбушивањем трупа пута и 
земљишног појаса (није дозвољено раскопавање државног пута). Темељне јаме за бушење 
морају бити удаљене најмање на ивицу земљишног појаса, односно минимално 3 м од 
крајње тачке попречног профила. Пројектована дубина заштитне цеви мора бити минимално 
1,50 м од коте коловозне конструкције односно минимално 1,2 м испод дна јарка;  

 
5. Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем, ( надземно):  
� мора се обезбедити сигурносна висина од минимум 7,00 м од највише коте 
коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.  
Пројектна документација мора бити пројектована тако да предметна инсталација не 
угрожава стабилност државног пута и обезбеђује услове за несметано одвијање саобраћаја 
на државном путу као и да не омета одржавање предметне деонице државног пута. 

 
Техничка документација треба да садржи:  
 
6. Ситуациони план за изградњу, односно постављање предметних инсталација урадити на 

катастарско-топографском плану у складу са Законом о државном премеру и катастру 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС и 96/2015).  

7. Да техничку документацију за изградњу предметних инсталација у складу са чланом 126. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), сачини 
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привредно друштво, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за 
израду техничке документације за ту врсту објеката и које има запослена лица са лиценцом 
одговорног пројектанта који имају одговарајуће резултате у изради техничке документације 
за ту врсту и намену објеката.  

8. Техничка документација за изградњу предметних инсталација мора бити сачињена у 
складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 23/15, 
77/15).  

9. Катастарске парцеле које припадају предметном путу и користе се за постављање 
предметних инсталација утврдити на основу копије плана прибављених од стране Службе 
за катастар непокретности Републичког геодетског завода или од геодетске организације са 
решењем издатим од тог Републичког завода.  

10. Геодетски снимљене попречне профиле предметног пута на почетку и крају паралелног 
вођења предметних инсталација, на месту укрштаја, на месту промене пречника 
инсталација, на местима уласка и изласка предметних инсталација у/из конструкције моста, 
на местима уласка и изласка предметних инсталација из катастарских парцела које 
припадају предметном путу са свим елементима пута и границама парцела на којима се 
налази пут, у размери 1:100/100, и то са уцртаним положајем инсталација и растојањем у 
односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље 
полагања (стационажа пута, пречник инсталације, и др.);  

11. Технички опис којим се дефинише траса инсталације са свим својим елементима као и  
опис технологије извођења радова;  

12. Табеларни преглед постављања предметних инсталација поред, испод предметног пута, 
који мора бити сачињен у складу са подацима наведеним у пројекту и оверен печатом и 
потписом одговорног пројектанта.  

13. Тачне стационаже предметних инсталација поред, испод предметног пута утврдити 
директним мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних тачака 
(координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“).  

 

Ови услови не производе правно дејство за део локације предметне инсталације, који су у 
складу са предлогом техничке документације пројектовани на к.п. чији су власници - корисници, 
друга, физичка и правна лица. Инвеститор се обавезује да реши имовинско правне односе на 
к.п. са корисницима - власницима за ангажовање дела њиховог земљишта у складу са 
техничком и осталом документацијом. 

Упућује се инвеститор да пре почетка извођења радова за предметну изградњу са 
ЈП „Путеви Србије“ уреди односе у складу са чланом 17. став 1. тачка 10. Закона о 
јавним путевима ("Службени гласник РС", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и 
Одлуком о висини накнада за употребу државног пута ("Сл. гласник РС", бр. 16/2009) а 
према достављеној техничкој документацији.  

За поставаљaње предметних инсталација, посебним уговором биће регулисано 
плаћање накнаде за коришћење-закуп дела земљишног појаса предметног пута, у складу 
са Одлуком о висини накнада за употребу државног пута ("Сл. гласник РС", бр. 16/2009). 
(члан 6. - За постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и 
телеграфских водова и сл. (у даљем тексту: инсталација) на државном путу, плаћа се 
накнада у висини од 24,00 динара по метру постављених инсталација пречника (ширине) 
до 0,01 метара, а за инсталације већег пречника (ширине), накнада се сразмерно 
повећању пречника (ширине) линеарно увећава. Накнада из става 1. овог члана плаћа се 
једнократно, приликом закључења уговора.)  

Ови услови имају важност годину дана или до истека важења Локацијских услова 
/Решења о одобрењу извођења радова и могу се користити искључиво у сврху израде 
техничке документације предметне градње. 
 
9.5. Остали услови 

 

• На наведеним катастарским парцелама на основу Уверења о подацима последњег стања 
у катастру водова издатим под бројем 956-01-21/2016 од 07.07.2016. год. од стране РГЗ 
Службе за катастар непокретности Љиг, нема евидентираних подземних инсталација.  
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10. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ДОСТАВЉЕНА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 
1) Идејно решење из јуна месеца 2016. год, у pdf формату потписано квалификованим 

електронским потписом, са графичким прилозима у  dwfx формату, израђено од стране 
ОДС ЕПС Дистрибуције, Сектора за планирање и инвестиције у Краљеву, Службе за 
пројектовање, са одговорним лицем пројектанта Верицом Милићевић, дипл. инж. ел, и 
главним пројектантом Душаном  Мајсторовић, дипл. инж. ел, број лиценце 350 0418 03, 
које садржи главну свеску идејног решења бр. тех. документације П-7277-1 и пројекат 
електроемергетских инсталација, бр. П-7277-2;  

2) Траса предметног кабловског вода у dwg форамту; 
3) Прилог са списком катастарских парцела које су предмет Идејног решења потписан 

квалификованим електронским потписом; 
4) Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС за издавање локацијских услова 

у у износу од 2.000,00 динара, потписан електронским  квалификованим потписом; 
5) Доказ о уплаћеној републичкој административној такси у износу од 300,00 динара потписан 

електронским квалификованим потписом; 
6) Доказ о плаћеној општинској административној такси за издавање локацијских услова за 

објекте инфраструктуре потписан електронским  квалификованим потписом, у износу од 
82.920,00 дин, утврђен на основу Одлуке о измени одлуке о општинским 
административним таксама („Сл. гласник Општине Љиг бр. 4/2016),  

7) Информација о локацији 02бр. 350-8/2016 издата од 30.03.2016. год. од стране Одељења 
за општу управу Општинске управе Општине Љиг; 

8) Решење о утврђивању јавног интереса 05 бр. 465-5114/2016 од 03. јуна 2016. год. 
 

 

 
11. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

 

• Идејни пројекат за потребе издавања решења о одобрењу извођења радова у складу са 
чланом 145. Закона о планирњу и изградњи, израђен у складу са издатим  локацијским 
условима, чланом 118а. Закона и  Правилником о садржини, начину и поступку израде и 
начин вршења контроле техничке докуменатције према класи и намени објеката („Сл. 
гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015). 

• Потребне сагласности дефинисане локацијским условима. 

• Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о 
грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију. 

 
 
12.  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ РАДОВА 

 

• Инвеститор је дужан да органу који је издао грађевинску дозволу/решење о одобрењу 
извођења радова и надлежном грађевинском инспектору пријави почетак грађења објекта, 
осам дана пре почетка извођења радова. 

• Пријава садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова. 

• Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подошења пријаве из става 1. овог 
члана. 

• Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу / решења о 
одобрењу извођења радова. 

• Одговорни пројектант је дужан да техничку документацију  усклади са датим локацијским 
условима.  

• Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека грађевинске дозволе 
издате у складу са овим условима 

• На локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор надлежном Општинском 
већу, преко Одељења за општу управу општинске управе општине Љиг, у року од 3 дана 
од дана њиховог достављања, таксиран са 150,00 динара административне таксе. 
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• Графички прилози: 
 

- План електроенергетске  и тк ифраструктуре из ПГР-а насеља Љиг 
 

• Остали прилози: Услови имаоца јавних овлашћења 
 

 
Доставити: 

 
• Подносиоцу захтева; 
• Имаоцима јавних овлашћења;      
• Грађевинском инспектору; 
• Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа  

 
 

                                                          

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

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
                   Ната Јовчић, дипл. правник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


