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Љ  И  Г 

 

Одељење за oпшту управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву 

Коридора Србије д.о.о. Београд (МБ:20498153, ПИБ:105940792), из Београда, ул. Краља Петра бр. 

21. које заступа директор Дмитар Ђуровић, за издавање решења о одобрењу извођења радова, на 

основу члана 145. и 69. 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 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", 

бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010),  члана 28. и 29. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) : 

 

 

РР ЕЕ ШШ ЕЕ ЊЊ ЕЕ   
 

 Одобрава се Коридорима Србије д.о.о. Београд (МБ:20498153, ПИБ:105940792) из 

Београда, ул. Краља Петра бр. 21, кога заступа директор Дмитар Ђуровић извођење радова на 

изградњи локалног електричног подземног вода 20kV од ТС 110/35/20kV „Љиг“ правац Ба у 

Љишкој Бањи, укупне дужине 3.929,20 м, на кат. парцелама бр. 1555/3, 1554, 1553, 1821, 

1820/1,1820/2 у К.о. Цветановац и кат. парцелама бр. 31822/1, 31849, 31674, 31679, 31695/5, 

31695/6, 31695/7, 31695/8, 31694/2, 51172/7, 51172/19, 51174/5, 51174/2, 51312/2, 51175/2, 51175/1, 

51177, 51178, 51179/2, 51182/1, 51182/2, 51180, 51303/1, 51181, 51185/5, 51185/1, 51185/9, 51187, 

51188, 51189/4, 51189/1, 51189/12, 51190/1, 51186/1, 51303/2, 51303/4, 51153/3, 51152/1, 51151/1, 

51150, 51149, 51148/5, 51147/9, 51147/10, 51147/1, 51303/3, 51147/2, 51145/1, 51145/2, 51296/2, 

51133/3, 51314/1, 5879/15, 5883, 51299/1, 51299/2, 51063/2, 51065, 51071/1, 51072, 51071/2, 51066, 

51070, 51313/1, 51083/5, 51083/2, 51083/1, 51083/3, 51085, 51090/2, 51088/1, 51091/2, све у К.о. 

Љиг, у свему према техничкој документацији и приложеној ситуацији трасе. Укупна 

предрачунска вредност наведених радова износи 34.203.500,00 динара. 

 

  Идејни пројекат са главном свеском и пројектом електроенергетских  инсталација, бр. тех. 

док. П-7316-1, израђен 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, 

Локацијски услови издати од стране Одељења за општу управу Општинске управе општине Љиг 

број ROP-LIG-14154-LOCH-2/2016 од 20.07.2016, Уговор о стварању техничких услова за 

прикључење – изградњу прикључка закључен 15.07.2016. год. између Оператора дистрибутивног 

система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.  Београд и  Коридора Србије д.о.о. Београд, саставни   су део 

овог решења.  
 
За објекат из става 1. диспозитива на основу члана 97. став 9. Закона о планирању и 

изградњи и Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. гласник 

Општине Љиг“ бр. 1/2015) допринос за уређење грађевинског земљишта се не обрачунава јер се 

ради о изградњи инфраструктурних објеката.  

 

            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.  

 



 

Након полагања, а пре затрпавања кабла, инвеститор је дужан да обезбеди катастарско 

снимање тачног положаја кабла, у складу са законским одредбама. На снимљеном графичком 

прилогу трасе кабла треба означити тип и пресек кабла, тачну дужину трасе и самог кабла, место 

његовог укрштања, приближавање или паралелно вођење са другим подземним инсталацијам, 

место положене кабловске канализације са бројем коришћених и резервних цеви. 

  

  

ОО   ББ   РР   АА   ЗЗ   ЛЛ   ОО   ЖЖ   ЕЕ   ЊЊ   ЕЕ   
 

 

Коридори Србије д.о.о. Београд (МБ:20498153, ПИБ:105940792), из Београда, ул. Краља 

Петра бр. 21 кога заступа директор Дмитар Ђуровић, поднело је захтев у обједињеној процедури 

електронским путем надлежном органу кроз ЦИС ROP-LIG-14154-ISAW-3/2016 од 28.09.2016. 

године, за издавање решења о одобрењу извођења радова на објекту ближе описаном у 

диспозитиву овог решења.  
 
Уз захтев за издавање решења, инвеститор је приложио следећу документацију: 

 

1) Идејни пројекат, број тех. док. П-7316-1, израђен  у  јулу 2016. год. 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. Идејни 

пројекат чине: 

0. Главна свеска идејног пројекта, број. тех. док. П-7316-1 са главним пројектантом 

Душаном  Мајсторовић, дипл. инж. ел, број лиценце 350 0418 03; 

4. Пројекат електроенергетских инсталација, број тех. док. П-7316-2 са главним 

пројектантом Душаном  Мајсторовић, дипл. инж. ел, број лиценце 350 0418 03; 

2) Овлашћење за потписивање докумената из надлежности Службе за пројектовање 

03.03.2016. год. број 05000-08.01-64817/1-16, којим се овлашћује Верица Милићевић да 

потписује документацију из надлежности и делокруга рада службе за пројектовање; 

3) Локацијски услови издати од стране Одељења за општу управу Општинске управе 

општине Љиг број ROP-LIG-14154-LOCH-2/2016 од 20.07.2016; 

4)  Уговор о стварању техничких услова за прикључење – изградњу прикључка закључен 

15.07.2016. год. између Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.  

Београд и  Коридора Србије д.о.о. Београд; 

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

6) Доказ о уплати административне таксе за издавање решења  у износу од 3.600,00 динара 

на основу Одлуке о измени одлуке о општинским административним таксама („Сл. 

гласник Општине Љиг“ бр. 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.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15) и том приликом утврдило да је 

надлежно за поступање по захтеву, да је подносилац захтева лица које у складу са законом може 

бити инвеститор предметних радова, да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све 

прописане податке, да је приложена сва документација прописана законом и подзаконским актима 

донетим на основу закона, да су приложени докази о уплати прописаних такси и да је захтев 

поднет у прописаном року и садржи документацију дефинисану издатим локацијским условима. 
 
Поступајући по члану 20. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) надлежни орган је утврдио постојање 

одговарајућег права на земљишту, односно објекту у складу са Законом.  



 

На основу члана 19. став 1, 3. и 4.  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 комуналне инфраструктуре, као 

и за кат. парцелу на којој се гради комунална инфраструктура, ако се она гради у регулацији 

постојеће саобраћајнице, односно у другим случајевима у којима је право грађења успостављено 

Законом, без обавезе претходног уређења имовинско – правних односа са власником парцеле. 

 

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 таквим 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.  

 
У обједињеној процедури електронским путем кроз ЦИС, а преко надлежног органа за 

обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта, овај орган је прибавио Обрачун накнаде за 

уређење грађевинског земљишта 02 бр. 418-2-24/2016 од 05.10.2016. којим се  објекат из става 1. 

диспозитива ослобађа плаћања доприноса на основу  члана 11. Одлуке о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта („Сл. гласник Општине Љиг“ бр. 1/2015).     

 

 Како је инвеститор уз захтев за издавање решења поднео сву потребну документацију у 

складу са чланом 145. 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 и 145/2014) члана 28. и 29.  Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем  („Сл. гласник РС“ број 113/2015), 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, 

саобраћаја и инфраструктуре – Колубарском управном округу Ваљево, таксирану са 300.00 динара 

административне таксе. 

 

Решење доставити: 

• Коридорима Србије д.о.о. Београд (МБ:20498153, ПИБ:105940792) из Београда, ул. Краља  

Петра бр. 21; 

• Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуцији“ д.о.о.  Београд, Масарикова 1-3; 

• Имаоцима јавних овлашћења; 

• Грађевинској инспекцији; 

• Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа  

                                                  

  

ОБРАДИЛА: 

Стручни сарадник за урбанизам и грађ. 

Сања Спасојевић, дипл. инж. грађ. 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

 

        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Ната Јовчић, дипл. правник 
 

 

 

 


