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Датум: 06.12.2017.године.
Љ И Г

Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву овлашћеног лица
Биљане Филиповић (ЈМБГ:2702964715086) из Љига, у име инвеститора Јаковљевић Горана, Јаковљевић
Марине и Јаковљевић Милене, из Љига, ул. Св. Владике Николаја бр.8, 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 28. и 29.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр.
113/2015 и 96/2016) доноси:

З А К Љ У Ч А К
1. Одбацује се захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи помоћног објекта
– оставе са тремом, на катастарској парцели бр. 526/65 у К.о. Љиг, који је овом органу електронским путем
кроз ЦИС дана 30.11.2017. год, под бројем ROP-LIG-37360-ISAW-1/2017 поднела овлашћено лице Биљана
Филиповић (ЈМБГ:2702964715086) из Љига, у име инвеститора Јаковљевић Горана, Јаковљевић Марине и
Јаковљевић Милене, из Љига, ул. Св. Владике Николаја бр.8, као непотпун.
Упућује се подносилац захтева да прибави решење о озакоњењу за део објекта – трем габарита
5,90х5,44м, у складу са Законом о озакоњењу објеката. За део објекта – оставу потребно је прибавити
сагласност власника суседне кат. парцеле бр. 526/64 у КО Љиг, јер је објекат на међи - растојању од
суседне парцеле мањем од прописаног планским документом, или изменити пројектну документацију –
предметни објекат планирати на удаљености мин. 1,50м од парцеле 526/64 у КО Љиг.
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
Биљана Филиповић (ЈМБГ:2702964715086) из Љига, у име инвеститора Јаковљевић Горана, Јаковљевић
Марине и Јаковљевић Милене, из Љига, ул. Св. Владике Николаја бр.8, поднела је овом органу захтев за
решење о одобрењу извођења радова на изградњи помоћног објекта – оставе са тремом, на катастарској
парцели бр. 526/65 у К.о. Љиг, електронским путем кроз ЦИС дана 30.11.2017. год, под бројем ROP-LIG-37360ISAW-1/2017.
По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 28. и 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015 и
96/2016) утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију:
1) Идејни пројекат, израђен од стране СГЗР „Биминг“ Мионица, са главним пројектантом Момиром
Ранковић, дипл. инж. грађ
2) Катастарско – топографски план израђен 12.10.2017. год. од стране СЗР “ГЕОМЕТАР“ пословна
јединица Љиг, геометра Александра Милошевић;
3) Овлашћење којим инвеститор овлашћује Биљану Филиповић за подношење захтева, оверено од
стране Општинске управе Ов. бр. 2948/2017 од 31.10.2017. год;

4) Доказ о уплаћеној административној такси у износу од 1.200,00 динара за издавање решења на
основу Одлуке о измени одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник
Општине Љиг”, број 4/2016);
5) 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.
По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015 и
96/2016), увидом у приложену документацију, утврдио следеће недостатке:
•

•

Уз захтев није приложена сагласност власника суседне кат. парцеле бр. 526/64 у КО Љиг, за градњу
објекта на међи - растојању од суседне парцеле мањем од 1,50м, односно мањем од прописаног Планом
генералне регулације насеља Љиг („Сл. гласник Општине Љиг“ бр. 5/2014), па је исту потребно
доставити кроз усаглашен захтев, или пројектну документацију изменити тако што ће се објекат
поставити на прописаној удаљености.
Увидом у Катастарско - топографски план и идејни пројекат на кат. парцели бр. 526/65 у КО Љиг део
објекта означен као трем габарита 5,90х5,44м је већ изграђен као објекат без одобрења за градњу, па је
потребно у складу са Законом о озакоњењу објеката исти озаконити, а потом овом ргану поднети
захтев за одобрење за извођење радова на доградњи/изградњи.

Како нису испуњени сви 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 96/2016) 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 28. 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:
•
Подносиоцу захтева
•
Грађевинској инспекцији
•
Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа

Обрадила:
Стручни сарадник за урб. и грађ.
Сања Спасојевић, дипл. инж. грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
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