РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНA ЉИГ
Општинска управа
Одељење за општу управу
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Датум: 05.11.2018.године.
Љ И Г

Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву овлашћеног лица
Биљане Филиповић (ЈМБГ:2702964715086) из Љига, Светог Саве бр. 18, у име инвеститора
Милисављевић Јована (ЈМБГ:1410935771215) из Љига, ул. Зелени Венац, број 4, 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, 96/2016 и 120/2017) доноси:

З А К Љ У Ч А К
1. Одбацује се захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи помоћног објекта на
катастарској парцели број 422/7 у К.о. Љиг, који је овом органу електронским путем кроз ЦИС дана 05.11.2018.
год, под бројем ROP-LIG-33186-ISAW-1/2018 поднела Биљана Филиповић (ЈМБГ:2702964715086) из Љига,
Светог Саве бр. 18, у име инвеститора Милисављевић Јована (ЈМБГ:1410935771215) из Љига, ул. Зелени
венац, број 4, а због формалних недостатка:
- Идејни пројекат није израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке
документације: у графичкој документацији недостају основа темеља, кровна конструкција и
изгледи објекта;
- Одлуку о одређивању главног пројектанта треба да потпише инвеститор;
- Предрачунска вредност наведена у идејном пројекту и у захтеву није усаглашена;
- У идејном пројекту наведена је кат. парцела 422/7 и КО Љиг на којој се гради помоћни објекат, док
је у захтеву наведена парцела 423/4 у К.о. Љиг, па је потребно усагласити број парцеле на којој је
предвиђена градња;
- Уз захтев, поред документа у pdf формату потписаних квалификованим електронским потписом,
није достављен графички део документације и у dwg или dwf формату, који не морају бити
електронски потписани;
- Уз захтев није достављен геодетски снимак парцеле израђен од стране овлашћене геодетеске
организације, који се доставља у pdf и dwg формату.
Такође, ситуациони план треба да садржи: податак о спратноси и висни објекта, удаљеност од суседних
парцела и суседних објеката, карактеристичне апсолутне и релативне висинске коте итд.
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
Овлашћено лице Биљана Филиповић (ЈМБГ:2702964715086) из Љига, Светог Саве бр. 18, у име
инвеститора Милисављевић Јована (ЈМБГ:1410935771215) из Љига, ул. Зелени венац, број 4, поднела је

овом органу захтев за решење о одобрењу извођења радова на изградњи помоћног објекта на катастарској
парцели број 422/7 у К.о. Љиг, електронским путем кроз ЦИС дана 05.11.2018. год, под бројем ROP-LIG-33186ISAW-1/2018.
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,
96/2016 и 120/2017) утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију:

-

Идејни пројекат у PDF формату израђен од стране Дарко Миловановић ПР „Архитекта“ Бранчић,
Дарко Миловановић, дипл.инж.арх. број лиценце: 300 N 970 15;
Овлашћење, односно пуномоћје којим инвеститор овлашћује пуномоћника за подношење захтева,
потписано електронским квалификованим потписом, потврђено од стране јавног бележника;
Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС за издавање локацијских услова;
Доказ о уплаћеној општинској административној такси;
Доказ о уплаћеној републичкој такси;

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да Идејни пројекат није израђен у складу са
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, бр. 72/2018), а којим се уређује садржина техничке
документације. Одлуку о одређивању главног пројектанта потписује инвеститор. Поред документције у pdf
формату потписане квалификованим електронским потписом, доставља се графички део документације и у
dwg или dwf формату, који не морају бити електронски потписани.Уз захтев није достављен геодетски снимак
парцеле израђен од стране овлашћене геодетеске организације, који се доставља у pdf и dwg формату, односно
на основу приложене ситуације не може се видети која је геодетска организација израдила достављену
подлогу.
На основу свега наведеног, потребно је да пројектант у идејном пројекту исправи утврђене недостатке, и
заједно санаведеном изостављеном документацијом поднесе усаглашени захтев, са истоветним подацима о
кат. парцели и предрачунској вередности објекта у пројекту и самом захтеву.
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, 96/2016 и 120/2017) 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 Општине Љиг, преко овог органа, у року од три дана од дана достављања, са
таксом од 100,00 динара уплаћеном на рачун бр. 840-742251843-73 модел 97, позив на број 12-061.
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.
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