
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

  ОПШТИНA ЉИГ 

  Општинска управа 

  Одељење за општу управу 
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  07.10.2016. године. 

  Љ  И  Г 

 

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

овлашћеног Бироа за пројектовање „РОТРИНГ“ ул. Душана Вукотића бр. 19, из Лазаревца, кога 

заступа власник Миодраг Минић (ЈМБГ:0910959970005) из Лазаревца, у име инвеститора Срђана 

Бушић (ЈМБГ:2805963771210) из Гукоша, 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 17. 

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 ииннввеессттииттоорраа  Срђана Бушић (ЈМБГ:2805963771210) из Гукоша, за 

издавање грађевинске дозволе за изградњу економског објекта -  гараже за пољопривредне машине са 

надстрешницом, категорије објекта А и класификационог броја 127141, спратности П+0, основе 

габарита 8,00х20,00m, бруто развијене грађевинске површине под објектом 160,00 m
2
 на кат. парцели 

бр. 1013/3 у К.о. Гукош, односно у селу Гукош, који је овом органу преко овлашћеног Бироа за 

пројектовање „РОТРИНГ“ ул. Душана Вукотића бр. 19, из Лазаревца, кога заступа власник Миодраг 

Минић (ЈМБГ:0910959970005) из Лазаревца, електронским путем кроз ЦИС поднео дана 06.10.2016. 

год, под бројем ROP-LIG-19443-CPI-2/2016. 

 

2. Подносилац захтева за планирани објекат и радове треба да поднесе нови захтев за решење 

о одобрењу извођења радова у складу са чланом 145. Закона, као и да достављену документацију 

прилагоди намени објекта.  

 

 

ОО   ББ   РР   АА   ЗЗ   ЛЛ   ОО   ЖЖ   ЕЕ   ЊЊ   ЕЕ   

 

 

ИИннввеессттииттоорр Срђан Бушић (ЈМБГ:2805963771210) из Гукоша   поднео је овом органу захтев 

за грађевинску дозволу за изградњу пољопривредне зграде спратности П+0, основе габарита 

8,00х20,00m, бруто развијене грађевинске површине под објектом 160,00 m
2
 на кат. парцели бр. 

1013/3 у К.о. Гукош, односно у селу Гукош електронским путем кроз ЦИС дана 06.10.2016. год, под 

бројем  ROP-LIG-19443-CPI-2/2016. 

                      

         Уз захтев за грађевинску дозволу приложена је  следећа документација:   

  

- Пуномоћје којим инвеститор овлашћује Биро за пројектовање „РОТРИНГ“ ул. Душана 

Вукотића бр. 19, из Лазаревца, кога заступа власник Миодраг Минић (ЈМБГ:0910959970005) из 

Лазаревца, за подношење захтева потребних за изградњу економског објекта; 

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску дозволу, број. тех. 

документације 10/06, израђени од стране Бироа за пројектовање „РОТРИНГ“ ул. Душана 

Вукотића бр. 19, из Лазаревца, са главним пројектантом Слободаном Гњатовићем, дипл. инж. 

грађ, број лиценце 310 3694 03; 



 

• Доказ о уплаћеној административној такси у износу од 1.200,00 динара на основу Одлуке о 

измени одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник Општине Љиг”, 

број 4/2016), потписан електронским  квалификованим потписом; 

• Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС за издавање решења о одобрењу 

озвођења радова на основу чл. 145. Закона, у износу од 2.000,00 динара, потписан 

електронским  квалификованим потписом; 

 

           По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 17. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник 

РС“ бр. 113/2015), увидом у Извод из пројекта за грађевинску дозволу, утврдио да захтев и приложена 

документација не одговарају планираној намени објекта. 

 

            На основу става 1. члана 145. Закона  о планирању и изградњи, грађење објеката из 

члана 24)а, међу којима је и наведени економски објекат – гараже за пољопривредне машине са 

надстрешницом, врши се на основу решења о одобрењу извођења радова, а на основу идејног 

пројекта  у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације 

према класи објеката, односно  Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин 

вршења контроле техничке докуменатције према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ 

број 23/2015 и  77/15). 

 

           Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова потребно је доставити и доказ о 

плаћеној накнади за промену намене земљишта – правноснажно решење о  промени намене издато од 

стране Одељења за финансије Општинске управе Општине Љиг. 

 

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

недостатака, то је овај орган на основу члана 18. 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 

• Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа         

                                              

 

 

 

 

Обрадила: 

Стручни сарадник за урбанизам и грађ. 

Сања Спасојевић,  дипл. инж. грађ 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Ната Јовчић, дипл. правник 


