РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНA ЉИГ
Општинска управа
Одељење за општу управу
Број досијеа: ROP- 30717/2017
Бр. предмета: ROP-LIG-30717-LOC-1/2017
Датум: 03.11.2017.године.
Љ И Г
Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву
овлашћеног лица Дарка Кулинчевић (ЈМБГ:2708976770013) из Ваљева, испред овлашћеног предузећа
„ТЕХНОПЛАН 014“ д.о.о. из Ваљева, ул. Шеста Личка 40/а, у име инвеститора Друштвa за исхрану и
угоститељство „ЛИДО“ д.о.о. Земун, Наде Димић Земун, Београд, (МБ: 07052251, ПИБ: 101541878), за
издавање локацијских услова, 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), и члана 12. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр.
113/2015 и 96/2016) доноси:

ЗАКЉУЧАК
Одбацује се захтев за локацијске услове за кат. парцелe бр. 2195/1, 1429/1, 2195/3, 1429/4,
1430/2, 1430/4, 2438/1, 1427/5, 2483/1, 2318, 1300/2 у К.о. Шутци и 2096/2, 2095/1, 2094, 2093/2,
2093/1, 2291, 2302/3, 2290, 2319, 2289, 1969/1 у К.о. Калањевц, a за изградњу линијског објекта пројекта цевовода (локални цевовод за дистрибуцију воде) категорије објекта Г и класификационог
броја 222210, који је овом органу поднео инвеститор Друштво за исхрану и угоститељство „ЛИДО“
д.о.о. Земун, Наде Димић Земун, Београд, (МБ: 07052251, ПИБ: 101541878) дана 05.10.2017. год, под
бројем ROP-LIG-30717-LOC-1/2017, због некомплетности идејног решења.
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.

Образложење
Друштво за исхрану и угоститељство „ЛИДО“ д.о.о. Земун, Наде Димић Земун, Београд, (МБ:
07052251, ПИБ: 101541878), кога у подношењу захтева заступа овлашћено лице Дарко Кулинчевић
(ЈМБГ:2708976770013) из Ваљева, испред овлашћеног предузећа „ТЕХНОПЛАН 014“ д.о.о. из
Ваљева, ул. Шеста Личка 40/а, поднео је овом органу захтев за локацијске услове за кат. парцеле бр.
2195/1, 1429/1, 2195/3, 1429/4, 1430/2, 1430/4, 2438/1, 1427/5, 2483/1, 2318, 1300/2 у К.о. Шутци и
2096/2, 2095/1, 2094, 2093/2, 2093/1, 2291, 2302/3, 2290, 2319, 2289, 1969/1 у К.о. Калањевц, a за
изградњу линијског објекта - пројекта цевовода (локални цевовод за дистрибуцију воде) категорије
објекта Г и класификационог броја 222210, електронским путем кроз ЦИС дана 05.10.2017. год, под
бројем ROP-LIG-30717-LOC-1/2017.
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 и
96/2016), утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију:
– Пуномоћје којим инвеститор овлашћује Дарко Кулинчевић из Ваљева, испред овлашћеног
предузећа „ТЕХНОПЛАН 014“ д.о.о. из Ваљева, ул. Шеста Личка 40/а да у његово име може
поднети захтеве у обједињеној процедури везане за изградњу предметног објекта и потписивати
документа ел. потписом;

– Идејно решење бр. док.

484/17, израђено у септембру 2017. год. од стране Предузећа за
пројектовање, инжењеринг и услуге „Техноплан 014“ д.о.о. Ваљево, Шеста личка 40/а, Ваљево,
са главним пројектантом Предрагом Јевтић, дипл. инж. грађ, лиценца бр. 314 L036 12;

– Геодетски снимак предметне локације;
– Копија плана издата и Уверење о подацима последњег стања у катастру водова, прибављени по
обједињеној процедури од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности
Љиг, број 953-3/2017-28 од 17.10.2017. год;
– Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 1.000,00 динара;
– Доказ о уплати административне таксе за издавање локацијских услова, у износу од 18.300,00 динара на
основу Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник Општине Љиг”, број
10/2012 и 1/2013).
Овај орган је прибавио услове од надлежних имаоца јавних овлашћења на основу чл. 11. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, и то:
-

Услове од стране ОДС ЕПС Дистрибуција Београд, РЦ „Електросрбијса д.о.о. Краљево, Огранак
Лазаревац, од 20.10.2017. год, под бројем ROP-LIG-30717-LOC-1-HPAP-2/2017 ;
Услове Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. од 25.10.2017. год. издати под бројем
406720/2, односно ROP-LIG-30717-LOC-1-HPAP-3/2017.

У поступку прибављања услова од Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд,
Водопривредни центар „Сава-Дунав“, ималац јавних овлашћења је издао Обавештење о непотпуности
поднетог захтева за издавање водних услова под бројем 1-593 од 23.10.2017. год. наводећи следеће недостатке
у Идејном решењу:
- није наведена површина планираног система за наводњавање и
- планирани начин укрштања цевовода са потоком Берисава, на обе локације,
кат.парц. бр.1429/1 КО Шутци и кат.парц.бр.2302/3 КО Калањевци.
У поступку прибављања услова од ЈП „Путеви Србије“ Београд, ималац јавних овлашћења је издао
Обавештење о непотпуности поднетог захтева за издавање услова за постављање инсталација на државном
путу и у заштитном појасу државног пута I и/или II реда под бројем ROP-LIG-30717-LOC-1-HPAP-5/2017 од
31.10.2017. год. наводећи да Идејно решење треба да садржи:
-

-

геодетски снимљене попречне профиле државног пута са свим елементима пута и
границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске
подлоге, која не мора да буде оверена од стране органа надлежног за послове државног
премера и катастра), са дефинисаним положајем планираних инсталација и заштитних
цеви и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, у односу на путне
објекте, као и све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, дубину
полагања поред и испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину подбушивања и
др.),
шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто-фото подлози, са
приказаним државним путевима.

Графички прилози идејног решења израђују се на геодетској подлози, која садржи топографски приказ
терена, са уцртаним границама парцела, сходно члану 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“,
број 23/15, 77/2015 и 96/16), и Прилога 10 овог Правилника.
На основу чл. 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016) ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу
обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатка у садржини идејног
решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује захтев
за издавање локацијских услова, у складу са чланом 8. став 2. овог правилника.
Како нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву због наведених недостатака, то
је овај орган на основу члана 8. став. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре

електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016) 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
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