
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНA ЉИГ 
Општинска управа 
Одељење за општу управу 
Број досијеа: ROP-23498/2019 
Бр. предмета: ROP-LIG-23498-LOCH-2/2019 
Датум: 13.01.2020.године. 
Љ  И  Г 
 
            Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву 
овлашћеног лица Александар Лучић (ЈМБГ:1008979770086) из села Дегурић, Ваљево, испред 
странке Привредно друштво за производњу и трговину „Мигрос" д.о.о. Београд, ул. Пожаревачка 
бр.17 (ПИБ:103412016,МБ:07540213), а у име инвеститора Оператор дистрибутивног система 
"ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд (МБ: 07005466, ПИБ:100001378) Београд, Масарикова 1-3, 
Огранак ЕД Лазаревац, Јанка Стајчића бр. 2, 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, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), и члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/2019) доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
           ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашен захтев за локацијске услове за изградњу линијског 
инфраструктурног објекта прикључни далековод 20kV и МБТС 20(10)/0,42kV, »Вода« Славковица 
на катастарским парцелама 1269, 1260/1, 3009, 2004, 3008, 1250/1, 2005/1, 2005/2, 2007/1, 2007/2, 
2007/3, 2006/1, 3002, 2065, 2997 и 2085 све KO Славковица, категорије објекта Г и класификационог 
броја 222410 и 222420, који је овом органу поднео посредством овлашћеног лица Александра Лучић 
(ЈМБГ:1008979770086) из села Дегурић, Ваљево, испред странке Привредно друштво за производњу 
и трговину „Мигрос" д.о.о. Београд, инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС 
Дистрибуција" д.о.о. Београд (МБ: 07005466, ПИБ:100001378) Београд, Масарикова 1-3, Огранак ЕД 
Лазаревац, Јанка Стајчића бр. 2, дана 02.12.2019. год, под бројем ROP-LIG-23498-LOCH-2/2019, као 
непотпун.  
 
           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 
 
          Инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд (МБ: 
07005466, ПИБ:100001378) Београд, Масарикова 1-3, Огранак ЕД Лазаревац, Јанка Стајчића бр. 2, 
кога заступа овлашћено лице Александар Лучић (ЈМБГ:1008979770086) из села Дегурић, Ваљево, 
испред странке Привредно друштво за производњу и трговину „Мигрос" д.о.о. Београд, поднео је 
овом органу захтев за локацијске услове за кат. парцеле бр. 1269, 1260/1, 3009, 2004, 3008, 1250/1, 
2005/1, 2005/2, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2006/1, 3002, 2065, 2997 и 2085 све KO Славковица, а 
изградњу линијског инфраструктурног објекта прикључни далековод 20kV и МБТС 20(10)/0,42kV, 
»Вода« Славковица, категорије објекта Г и класификационог броја 222410 и 222420, електронским 
путем кроз ЦИС дана 02.12.2019. год, под бројем ROP-LIG-23498-LOCH-2/2019. 



 
          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. 68/2019), утврдио да је подносилац уз усаглашен захтев доставио следећу 
документацију: 
 

– Уздужни профил трасе далековода 10 kV на бетонским стубовима до МБТС за фабрику 
прераде воде у Славковици у .dwg формату; 

– Уговор о израдњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије, закључен 
27.06.2019. год. између ОДС „ЕПС Дистрибуција Београд“, Огранак ЕД Лазаревац и 
Привредног друштва за производњу и трговину „Мигрос" д.о.о. Београд, ул. Пожаревачка 
бр.17, урађен на основу Решења о одобрењу за прикључење, издатим од стране  
Електродистрибуције Лазаревац, Јанка Стајчића бр. 2, дана 19.01.2019. године број 8И.1.1.0.-
Д.09.13.-312027/2; 

– Пуномоћје којим Привредно друштво за производњу и трговину „Мигрос" д.о.о. Београд 
овлашћује Александра Лучић из села Дегурић, Ваљево да у његово име може поднети 
захтеве у обједињеној процедури везане за изградњу предметних објеката и потписивати 
документа ел. потписом; 

– Идејно решење бр. IDR 11/19 израђено у јулу месецу 2019. год.  од стране фирме "PCTEL" 
д.о.о. Крчмар из Ваљева и одговорног лица пројектанта Николе Крљановић, главног 
пројектанта дипл.инж.ел. лиценца бр. 350 L152 12; 

– Катастарско-топографски план трасе израђен 26.06.2019. год. од стране Бироа за геодетске 
послове „ВИЗУРА“ Лазаревац, геометар Драган Шарац, дилп. инж. геодез., број лиценце 01 
0278 12; 

– Доказ и уплати накнаде у износу од 2.000,00 динара у корист Агенције за привредне 
регистре, сврха уплате је накнада за Цеоп; 

– Доказ о уплати општинске таксе у висини од 3.600,00 динара утврђен је на основу Одлуке о 
измени одлуке о општинским административним таксама („Сл. гласник Општине Љиг бр. 
4/2016), наплаћен на основу дужине трасе линијског инфраструктурног објекта. 
 

           Овај орган је прибавио услове од надлежних имаоца јавних овлашћења на основу ч. 11. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, и то:  

 
- Услове Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. од 16.09.2019. год. под бројем 

410087/2 за укрштање и паралелно вођење за планирани објекат: изградњу прикључног 
далековода 20kV, од постојећег АB стуба 12/1000, на DV 10(20)kV „Славковица“, (на кат. 
парцели 1269 К.о. Славковица), из TS 35/10kV „Љиг“, огранак за Рајац, до новопројектованог 
SN блока 20kV у MBTS 20(10)/0,42kV „Вода“ Славковица; 

- Услове Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар 
„Сава - Дунав“ од 16.10.2019. год. под бројем 9254/3, којим се одређују  технички и други 
захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и израде техничке документације за 
изградњу прикључног далековода. 
 

           У поступку прибављања услова од стране ЈП „Путеви Србије“, ималац јавних овлашћења је 
издао обавештење о поновној немогућности издавања техничких услова за пројектовање и 
прикључење под бројем ДБ 752 од 19.12.2019. год. јер уз захтев није достављено следеће:  
 

– копија плана и копија плана водова за катастарске парцеле обухваћене пројектом (у 
достављеној копији плана није уписан број катастарске парцеле пута), 

– информација о локацији, односно извод из важеће планске документације за подручје које се 
обрађује пројектом (текст и графика) и 

– идејно решење сачињено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 
(„Службени гласник РС“, број 72/18). 

 



Идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу државног 
пута I и/или II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге: 
– ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом законском 

регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима (Уредба о 
категоризацији државних путева (“Сл. Гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015) и 
уписаним стационажама државног пута (Референтни системо мреже државних путева РС) и 
предлогом трасе инсталација, 

– геодетски снимљене попречне профиле 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, као и све неопходне техничке 
детаље полагања (пречник инсталације, дубину полагања поред и испод пута, висину на којој 
се поставља изнад пута, удаљење и висину новопројектованих стубова, 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. 
 

– Такође је потребно доставити и потписан уздужни профил трасе далековода 10 kV на 
бетонским стубовима до МБТС за фабрику прераде воде у Славковици у .пдф формату. 
 

           Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени 
гласник РС“ бр. 68/2019) 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. 68/2019)  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 Општине Љиг, преко овог органа, у року од три дана од дана 
достављања, са таксом од 100,00 динара уплаћеном на рачун бр. 840-742251843-73 модел 97, позив 
на број 12-061. 
 
Закључак доставити: 

- Именованом 
- Грађевинској инспекцији 
- Архиви                                                         

   
Обрадила: 
Млађи сарадник за урбанизам и грађ. 
Тамара Војиновић,  дипл. инж. арх. 
            

 
                  
 
  

         
                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
                 Ната Јовчић, дипл. правник 
 

 


