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Љ  И  Г 

 

 

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

издавање локацијских услова КОРИДОРА СРБИЈЕ д.о.о. БЕОГРАД (ЈМБГ: 20498153; 

ПИБ:105940792)  из Београда,  ул. Краља Петра бр. 21, које заступа директор Дмитар Ђуровић, 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 и 145/2014), члана 58. Закона о општем управном поступку („Службени лист 

СРЈ” број 33/97 и 31/01), и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015) доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

           Одбацује се захтев за локацијске услове за кат. парцеле бр. 1555/3, 1554, 1553, 1821, 

1820/1,1820/2 у К.о. Цветановац и кат. парцеле 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 у  К.о. Љиг, за изградњу локалног 

електричног подземног вода 20kV од ТС110/35/20kV „Љиг“ до ДВ20(35)kV за Ба у Љишкој Бањи,  

категорије објекта Г и класификационог броја 222410, у дужини од  3929.2m, који је овом органу, 

електронским путем кроз ЦИС поднео инвеститор КОРИДОРИ СРБИЈЕ д.о.о. БЕОГРАД (ЈМБГ: 

20498153; ПИБ:105940792)  из Београда,  ул. Краља Петра бр. 21, које заступа директор Дмитар 

Ђуровић,  дана 23.06.2016. год, под бројем  ROP-LIG-14154-LOC-1/2016. 

 

           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. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

           КОРИДОРИ СРБИЈЕ д.о.о. БЕОГРАД (ЈМБГ: 20498153; ПИБ:105940792)  из Београда,  ул. 

Краља Петра бр. 21, које заступа директор Дмитар Ђуровић, поднело је овом органу захтев за 

локацијске услове за кат. парцеле бр. 1555/3, 1554, 1553, 1821, 1820/1, 1820/2 у К.о. Цветановац и 

кат. парцеле 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 у К.о. Љиг, за изградњу локалног електричног подземног вода 20kV од 

ТС110/35/20kV „Љиг“ до ДВ20(35)kV за Ба у Љишкој Бањи,  категорије објекта Г и 



 

класификационог броја 222410, у дужини од  3929.2m, електронским путем кроз ЦИС дана 

23.06.2016. год, под бројем ROP-LIG-14154-LOC-1/2016 . 

            

          По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 6. и 7. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник 

РС“ бр. 113/2015), утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију: 

 

1) Идејно решење бр. тех. документације П-7280-1 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 главним пројектантом Душаном  Мајсторовић, дипл. инж. ел, број 

лиценце 350 0418 03;  

2) Прилог са списком катастарских парцела које су предмет Идејног решења потписан 

квалификованим електронским потписом; 

3) 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; 

4) Доказ о уплаћеној републичкој административној такси у износу од 300,00 динара потписан 

електронским квалификованим потписом; 

5) Информација о локацији 02бр. 350-5/2016 издата од 15.03.2016. год. од стране Одељења за 

општу управу Општинске управе Општине Љиг; 

6) Допуна информације о локацији 02бр. 350-5-1/2016 издата од 18.03.2016. год. од стране 

Одељења за општу управу Општинске управе Општине Љиг; 

 

          Увидом у сам захтев и приложену документацију, а на основу чл. 8. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем, утврђује се да постоје формални недостаци 

који спречавају даље поступање органа у овом предмету, с обзиром да уз захтев није приложена 

одговарајућа документација: 

 

- Техничка документација идејног решења на основу члана 3. став 3. Правилника о поступку 

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

мора бити достављена, поред  документа у pdf формату потписаних квалификованим 

електронским потписом, и у dwg или dwf формату, који не морају бити електронски 

потписани; 
- Идејно решење мора бити израђено на геодетској подлози у складу са Правилником о 

садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016). На 

основу чл. 40. овог Правилника графички прилози идејног решења се израђују на геодетској 

подлози, за коју није неопходно прибављати оверу, а која садржи топографски приказ 

терена, са уцртаним границама парцела; 
- Доказ о плаћеној општинској административној такси за издавање локацијских услова за 

објекте инфраструктуре потписан електронским  квалификованим потписом, у износу од 

39.292,00 дин, утврђен на основу Одлуке о измени одлуке о општинским 

административним таксама („Сл. гласник Општине Љиг бр. 4/2016), уплаћен на број 

жиро рачуна 840-742251843-73 позив на број 97 12-061, са назнаком примаоца: Орган 

локалне самоуправе Љиг. 
 

 

           Како нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву због наведених 

недостатака, то је овај орган на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015)  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 6. 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, преко овог органа, у року од три дана од дана достављања. 

 

 

Закључак доставити: 

• Именованом 

• Грађевинској инспекцији 

• Архиви                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обрадила: 

Стручни сарадник за урбанизам и грађ. 

Сања Спасојевић,  дипл. инж. грађ. 

                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                 Ната Јовчић, дипл. правник 


