
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

   ОПШТИНA ЉИГ 

    Општинска управа 

            Одељење за општу управу 
          ROP-LIG-3318-ISAW-1/2016 

22.03.2016. године. 

Љ  И  Г 

 

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

ИИллиијјее  иизз  ННооввоогг  ББееооггррааддаа,,  уулл..  ППееррее  ССееггееддииннццаа  ббрр..  1144//112233,,  аа  ккооггаа  ззаассттууппаа  ММооммиирр  РРааннккооввиићћ,,  ддиипплл..  ииннжж..  

ггрраађђ..  иизз  ММииооннииццее, на основу овлашћења OV I бр. 402/2016 од 24.02.2016. год,  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 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени 

гласник РС“ бр. 113/2015) доноси: 

 

 

ЗЗ   АА   КК   ЉЉ   УУ   ЧЧ   АА   КК   

  

 

1. Одбацује се захтев за решење о одобрењу извођење радова на изградњи помоћног објекта – 

потпорног зида на кат. парцелама бр. 1118/1 и 1117/2 у К.о. Ба, у дужини од 49 м, који је овом органу 

поднео  ккрроозз  ЦЦЕЕООПП ееллееккттррооннссккиимм  ппууттеемм  ДДааннккооввиићћ  ИИллиијјаа  иизз  ННооввоогг  ББееооггррааддаа,,  уулл..  ППееррее  ССееггееддииннццаа  

1144//112233,,  аа  ккооггаа  ззаассттууппаа  ММооммиирр  РРааннккооввиићћ,,  ддиипплл..  ииннжж..  ггрраађђ..  иизз  ММииооннииццее, на основу овлашћења овереног 

у Основном суду у Мионици OV I бр. 402/2016 од 24.02.2016. год,, дана 18.03.2016. год, под бројем  

ROP-LIG-3318-ISAW-1/2016. 

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.  

 

 

ОО   ББ   РР   АА   ЗЗ   ЛЛ   ОО   ЖЖ   ЕЕ   ЊЊ   ЕЕ   

 

 

                      ДДааннккооввиићћ  ИИллиијјаа  иизз  ННооввоогг  ББееооггррааддаа,,  уулл..  ППееррее  ССееггееддииннццаа  1144//112233,,  аа  ккооггаа  ззаассттууппаа  ММооммиирр  

РРааннккооввиићћ,,   дип. грађ. инж. из Мионице, на основу овлашћења OV I бр. 402/2016 од 24.02.2016. год, 

поднео је електронским путем захтев за издавање решење о одобрењу извођења радова на изградњи 

помоћног објекта – потпорног зида на кат. парцелама бр. 1118/1 и 1117/2 у К.о. Ба, категорије објекта 

А, класификационог броја 111011 и бруто површине 65,62 м
2
. 

          По пријему овог захтева 18.03.2016. год. надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана  

29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени 

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

• Идејни пројекат у pdf и dwg формату, израђен у складу са правилником којим се уређује 

садржина техничке документације; 

• Пуномоћје за подношење захтева. 

          Увидом у сам захтев и приложену документацију утврђује се да постоје формални недостаци 

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

одговарајућа документација, и то: 

 



 

• Уз захтев није приложен доказ о уплати прописане административне таксе за 

подношење захтева и доношење решења и  накнаде за Централну евиденцију, који 

морају бити електронски потписани; 

• Овај надлежни орган је увидом у приложену пројектну документацију утврдио да 

планирани предметни објекат у дужини око 1,8м прелази преко кат. парцеле бр. 1115/2 у 

К.о. Ба, која је приватна својина Лазић Душана, и која  није наведена у захтеву као ни и 

текстуалном делу пројектне документације. Увидом у пројектну документацију 

утврђено је да предметни објекат у дужини око 34 м прелази преко кат. парцеле бр. 

1117/2 у К.о. Љиг, која је приватна својина ГП „Гранит Пешчар“ а.д. Љиг, са којим 

подносилац захтева није доставио никакав доказ о суинвестирању или суфинансирању 

предметног објекта. Потребно је да подносилац захтева, кога заступа Момир Ранковић, 

дипл. грађ. инж. из Мионице, приликом подношења усаглашеног захтева: 

1) Достави измењену пројектну документацију у којој ће бити садржана и кат. 

парцела бр. 1115/2 у К.о. Ба; 

2) Достави уговор између инвеститора (власника кат. парцела бр. 1118/1, 1115/2 и 

1117/2 у К.о. Љиг) и финансијера предметног објекта; 

3) Достави овлашћење којим ће садашњи заступник моћи да заступа и власнике 

наведених кат. парцела 1115/2 и 1117/2 у К.о; 

Или реши на неки други начин имовинско – правне односе. 

 

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

недостатака, то је овај орган на основу члана 29. 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. 

 

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: 

Виши сарадник за урбанизам и грађ. 

Сања Спасојевић,  
дипл. инж. грађ 

(м.п.) НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Ната Јовчић, дипл. правник 


