
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ЉИГ 

Општинска управа 

Одељење за општу управу 

број досијеа: ROP-16269/2016 

бр. предмета: ROP-LIG-16269-IUPH-2/2016 

бр. везног предмета: ROP-LIG-16269-IUP-1/2016 

10.08.2016.године. 

Љ  И  Г 

 

Одељење за oпшту управу Општинске управе oпштине Љиг, решавајући по усаглашеном 

захтеву инвеститора Јанковић Радислава (ЈМБГ:261949950029) из Призрена, улица Ђердапска 5/11,, 

за издавање решења о употребној дозволи, на основу члана 158. 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 42-47. Правилника о 

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

члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/01 и „Сл. 

гласник РС“ бр. 30/2010), доноси: 
 

РР ЕЕ ШШ ЕЕ ЊЊ ЕЕ   

ОО   УУ ПП ОО ТТ РР ЕЕ ББ НН ОО ЈЈ   ДД ОО ЗЗ ВВ ОО ЛЛ ИИ   
 

 

            ДОЗВОЉАВА СЕ  инвеститору Јанковић Радиславу (ЈМБГ:261949950029) из Призрена, 

улица Ђердапска 5/11,, УПОТРЕБА  стамбеног објекта, категорије А и класификационе ознаке 111011, 

спратности Пр+0, правоугаоне основе оквирних габарита 4,85 х 7,00м + улазни трем 1,80 х 1,30м, 

бруто површине под објектом 36,29 м
2
, укупне нето површине 32,35 м

2
,
 
висине слемена 4,75м, на 

катастарској парцели број 281/2 у К.о. Цветановац, односно у селу Цветановац.  

 

           Гарантни рок за предметни објекат је прописан Правилником и садржини и начину вршења 

техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности 

побјекта за употребу, осматрање тла и објеката у току грађења и употребе и минималним гарантним 

роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС“ број 27/2015“). 

          

             Решење о грађевинској дозволи Одељења за општу управу Општинске управе Општине Љиг 

02бр: 351-35/2015 од 24.08.2016. године, Елаборат геодетских радова и подземних инсталација 

израђен од стране СЗР „ГЕОМЕТАР“ из Љига, са одговорним инж. геод. Сретеном Максимовић, бр. 

лиценце 02 029 * 12,  Изјава одговорног извођача радова Мирослава Пејчиновић, дипл. инж. арх, 

лиценца број 400 F859 11 и Потврда да је објекат прикључен на електроенергетску мрежу издата 

08.08.2016. године од стране надлежне  ОДС „ЕПС-Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак 

Електродистрибуција Лазаревац, саставни су део овог решења. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

   Инвеститор Јанковић Радислав  (ЈМБГ:261949950029) из Призрена, улица Ђердапска 5/11 ,  

поднео је у обједињеној процедури електронским путем усаглашен захтев надлежном органу кроз 

ЦИС, под бројем ROP-LIG-16269-IUPH-2/2016 од 08.08.2016. год, за издавање решења о употребној 

дозволи изграђеног објекта ближе описаног у диспозитиву овог решења. Број везног предмета, 

односно првобитног захтева за издавање решења је  ROP-LIG-16269-IUP-1/2016. 

 

Уз захтев за издавање употребне дозволе, инвеститор је приложио документацију прописану 

чланом 158. Закона о планирању и изградњи („Службени Гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/2014): 

1. Решење о грађевинској дозволи издато од стране Одељења за општу управу Општинске управе 

Општине Љиг 02 бр: 351-35/2015 од 24.08.2016. године; 



2. Елаборат геодетских радова и подземних инсталација израђен од стране СЗР „ГЕОМЕТАР“ из 

Љига, са одговорним инж. геод. Сретеном Максимовић, бр. лиценце 02 029 * 12; 

3. Изјаву одговорног извођача радова Мирослава Пејчиновић, дипл. инж. арх, лиценца број 400 

F859 11, од 18.04.2016. године, којом се потврђује да су радови на изградњи предметног 

објекта на кат. парцели бр. 281/2 у К.о. Цветановац изведени у свему према пројектној 

документацији и решењу о грађевинској дозволи; 

4. Потврду издату 08.08.2016. године од стране надлежне  ОДС „ЕПС-Дистрибуција“ д.о.о. 

Београд, којом се потврђује да је објекат прикључен на електроенергетску мрежу и да поседује 

евиденциони број 0725957113 код Огранка Електродистрибуције Лазаревац; 

5. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 1,000,00 динара; 

6. Доказ о уплати административне таксе за издавање решења о употребној дозволи  у износу од 

1.500,00 динара утврђеног на основу Одлуке о измени одлуке о општинским 

административним таксама („Службени гласник Општине Љиг”, број 4/2016); 

7. Доказ о уплати републичке административне таксе за решење у износу од 2.465,00 динара, 

чији је износ израчунат по тарифном броју 170. 3акона о републичким административним 

таксама. 

 

У складу са чланом 42. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем 

и чланом 5. Правилника о објектима на које се не примењује поједине одредбе Закона о планирању и 

изградњи, за утврђивање подобности објекта “А“ категорије за употребу уз захтев се прилаже следећа 

документација: доказ о плаћању прописаних такси, односно накнада, потврда издата од стране лица 

које испуњава услове прописан Законом за одговорног пројектанта, односно извођача радова за ту 

врсту објекта да је изградња објекта завршена и објекат изведен у складу са техничком 

документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола и потврда да је објекат прикључен или 

је подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу за прикључке који су предвиђени 

грађевинском дозволом. 

 

          У складу са чланом 43. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем, 

надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за поступање по усаглашеном захтеву и 

утврдио да је уз усаглашен захтев, у досијеу предмета приложена документација прописана чланом 

42. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем и чланом 5. Правилника о 

објектима на које се не примењује поједине одредбе Закона о планирању и изградњи. 

 

На основу наведеног, а применом члана 158. 3акона 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), Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) и члана 192. Закона о 

општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), 

одлучено је као у дипозитиву овог Решења. 

 

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: 

• Подносиоцу захтева; 

• РГЗ-у, Служби за катастар непокретности Љиг; 

• Надлежној испекцији; 

• Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа  

 

ОБРАДИЛА: 

Стручни сарадник за урбанизам и грађ. 

Сања Спасојевић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                

                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Ната Јовчић, дипл. правник 

 

 

 

 


