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Љ  И  Г 

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

Дарка Миловановић (ЈМБГ: 0407981783428) дипл. инж. арх. из Бранчића, у име инвеститора Лукић Деспота 

(ЈМБГ: 0612963782816) из Чачка, 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 

(„Службени гласник РС“ бр. 22/2015) доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1. Одбацује се захтев Лукић Деспота (ЈМБГ: 0612963782816) из Чачка,  кога у подношењу захтева 

заступа пуномоћник Даркo Миловановић (ЈМБГ: 0407981783428) дипл. инж. арх. из Бранчића, за издавање 

грађевинске дозволе за изградњу стамбене зграде за повремени боравак  А категорије и класификационог броја 

111011, спратности Су+П, на кат. парцели бр. 2919/1 у К.о. Славковица, односно на планини Рајац као 

непотпун. 
 

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 
 

 
         Лукић Деспот (ЈМБГ: 0612963782816) из Чачка,  а којег у подношењу захтева заступа пуномоћник 

Даркo Миловановић (ЈМБГ: 0407981783428) дипл. инж. арх. из Бранчића, поднео је овом органу захтев за 

грађевинску дозволу за изградњу стамбене зграде за повремени боравак  А категорије и класификационог броја 

111011, спратности Су+П, на кат. парцели бр. 2919/1 у К.о. Славковица, односно на планини Рајац 

електронским путем кроз ЦИС дана 12.09.2016. год, под бројем ROP-LIG-23290-CPI-1/2016. 

            

          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), 

утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију: 

 

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

ПГД-24/2016, израђени од стране Никола Милојевић ПР Архитекта Јагодина, Браће Радуловић бр. 17 

Јагодина, са главним пројектантом Дарком Миловановић, дипл. инж. арх, број лиценце 300 N970 15, 

потписани квалификованим електронским потписом, који садржи извештај - резиме о извршеној 

контроли техничке документације израђен од стране Предузећа за пројектовање, инжењеринг и услуге 

„Техноплан 014“ д.о.о. Ваљево, главним вршиоцем техничке контроле Гораном Станојевић, дипл. инж. 

арх, број лиценце 300 I153 09;  

• Уговор о купопродаји непокретности оверен од стране Јавног бележника ОПУ:212-2016 закључен 

2305.2016. год; 

• Решење о извршеној промени намене 02бр.320-27/214 правноснажно од 05.04.2016. год. издато од 

стране Одељења за финансије Општинске управе Општине Љиг; 

• Сагласности два сувласника на кат. парцели бр. 2919/1 у К.о. Славковица, на којима недостаје страна са 

доказом о овери документа; 



 

• 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 грађевинске дозволе, у износу од 

3.000,00 динара, потписан електронским  квалификованим потписом; 

 
          Увидом у сам захтев и приложену документацију, а на основу чл. 17. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем, утврђује се да постоје формални недостаци који спречавају даље 

поступање органа у овом предмету, с обзиром да уз захтев није приложена одговарајућа документација: 

 

- Техничка документација на основу члана 3. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015)  мора бити достављена, поред  

документа у pdf формату потписаних квалификованим електронским потписом, и у dwg или dwf 

формату, који не морају бити електронски потписани; 
- Сагласности свих сувласника на кат. парцели бр. 2919/1 у К.о. Славковица. 

 

           Како нису испуњени сви 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. 

 

            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, 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 


