
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ЉИГ 

Општинска управа 

Одељење за општу управу 

Број досијеа: ROP-7327/2018 

Бр. предмета: ROP-LIG-7327-LOCA-3/2018 

Датум: 24.08.2018.године. 

Љ  И  Г 

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

(МБ:07188927; ПИБ:105884538) ул. Карађорђева 7, Љиг, 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, 96/2016 и 120/2017) доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Одбацује се захтев за измену локацијских услова за реконструкцију и изградњу линијског 

инфраструктурног објекта  - локалног водовода категорије објекта Г и класификационе  ознаке 222210, на кат. 

парцелама:  К.О. Ба: 1174/1, 2639, 1191, 1153, 1155, 1161, 1162, 1163, 1164, 1174/3, 1167/2, 1075, 1076, 2603/1, 

1090, 1173/3, 1072/2, 1074, 2636, 1047/5, 1046/1, 1045/1, 1045/3, 1044, 2633, 1042/2, 1042/1, 2635 и 906, који је 

овом органу поднела Општина Љиг, (МБ:07188927; ПИБ:105884538) ул. Карађорђева 7, Љиг, дана 01.08.2018. 

год, под бројем ROP-LIG-7327-LOCA-3/2018, због недостатка у садржини идејног решења: Идејно решење 

није 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 23/15, 77/2015, 96/16 и 

67/17). 

          2. 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 
 
         Општина Љиг, (МБ:07188927; ПИБ:105884538) ул. Карађорђева 7, Љиг, коју заступа председник општине 

Драган Лазаревић, поднела је овом органу захтев за локацијске услове за реконструкцију и изградњу линијског 

инфраструктурног објекта - локални водовод категорије објекта Г и класификационе ознаке 222220, на 

катастарским парцелама у  К.О. Ба: 1174/1, 2639, 1191, 1153, 1155, 1161, 1162, 1163, 1164, 1174/3, 1167/2, 1075, 

1076, 2603/1, 1090, 1173/3, 1072/2, 1074, 2636, 1047/5, 1046/1, 1045/1, 1045/3, 1044, 2633, 1042/2, 1042/1, 2635 и 

906, електронским путем кроз ЦИС дана 01.08.2018. год, под бројем  ROP-LIG-7327-LOCA-3/2018. 

 

          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, 

96/2016 и 120/2017), утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију: 

 

- Идејно решење бр. 31/2017, израђено на катастарско – топографској подлози, у јуну месецу 2018. год. 

од стране„IWA-Consalt"д.о.о., предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, Београд, а 

главни пројектант је Милан Милутиновић, дипл.инж.грађ. лиценца бр. 314 Х773 09; 

- Прилог 10. Посебни садржаји идејног решења у вези са прикључењем на јавни пут, односно за 

објекте за који се прибављају водни услови; 
– Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 2.000,00 динара. 

 

          Овај орган је прибавио услове од надлежних имаоца јавних овлашћења на основу ч. 11. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.  

 



 

         У поступку прибављања услова од Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, ималац јавних овлашћења 

је издао Обавештење о непотпуности поднетог захтева, под бројем   ROP-LIG-7327-LOCA-3-HPAP-5/2018 од 

21.08.2018. год. наводећи следеће недостатке у  Идејном решењу:  

 

           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 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 њиховим растојањем у односу на крајње тачке попречног 

профила пута, као и све неопходне техничке детаље постављања;  

• 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, 96/16 и 67/17).  

 

          Према Правилнику 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, 96/16 и 67/17), 

графички прилози идејног решења достављају се и у „dwg“ или „dwf“ формату. 

         На основу чл. 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) 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, 96/2016 и 120/2017)  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 

         - Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа                

Обрадила: 

Сања Спасојевић,  дипл. инж. грађ. 

            

 
                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                 Ната Јовчић, дипл. правник 


