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Љ И Г
Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву овлашћеног лица
Марка Мандић из Лазаревца, ул. Дула Караклајић бр. 3, у име инвеститора Привредног друштва за
производњу, промет и услуге "МД КОЈИЋ" д.о.о. (МБ:06067549; ПИБ101956563) Љиг, ул. Равногорска бб, за
издавање локацијских услова, 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 12. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) доноси:

ЗАКЉУЧАК
1. Одбацује се захтев за локацијске услове за кат. парцелe бр. 836/4 и 836/5 у К.о. Штавица, за изградњу
индустријске зграде – радионице за прераду камена класификационог броја 125101 и категорија објекта Б
зграде, који је овом органу посредством овлашћеног лица Марка Мандић из Лазаревца, ул. Дула Караклајић бр.
3, поднео инвеститор Привредно друштво за производњу, промет и услуге "МД КОЈИЋ" д.о.о. (МБ:06067549;
ПИБ:101956563) Љиг, ул. Равногорска бб, дана 30.08.2018. год, под бројем ROP-LIG-17851-LOCH-2-HPAP2/2018, јер у приложеној документацији недостаје хидролошка студија водотока Драгобиљ.
2. Како је подносилац захтева искористио право подношења усаглашеног захтева, он не може поново
користити право на исти, већ мора поновити захтев за локацијске услове, доставити сву прописану и тражену
документацију и поново платити административну таксу, односно накнаду за Централну евиденцију.

Образложење
Привредно друштво за производњу, промет и услуге "МД КОЈИЋ" д.о.о. (МБ:06067549; ПИБ101956563)
Љиг, ул. Равногорска бб, кога заступа овлашћено лице Марко Мандић из Лазаревца, ул. Дула Караклајић бр. 3,
поднело је овом органу усаглашен захтев за локацијске услове за кат. парцеле бр. бр. 836/4 и 836/5 у К.о.
Штавица, а за изградњу индустријске зграде – радионице за прераду камена класификационог броја 125101 и
категорија објекта Б, електронским путем кроз ЦИС дана 30.08.2018. год, под бројем ROP-LIG-17851-LOCH2/2018.
По пријему овог захтева надлежни орган је проследио допуњено Идејно решење Јавном водопривредном
предузећу „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“, тражећи најмању потребну
удаљеност планираног објекта у односу на речно корито реке Драгобиљ (слив реке Љиг), а с обзиром на
фактичко стање на терену приказано катастарско – топографским планом и планираним ситуационим
решењем.
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“ издало је
Обавештење о непотпуности поднетог захтева за издавање водних услова под бројем 8002 од 30.08.2018.
године, наводећи да се предметна локација налази на левој обали реке Драгобиљ, водотока I реда (Одлука о
утврђивању пописа вода I реда, „Сл. гласник РС, бр.83/10“), да је на тој деоници водоток нерегулисан. На
основу достављеног катастарско-топографског плана, као и података прибављених од представника
надлежног подручног водопривредног предузећа, утврђено је да река Драгобиљ утиче на стабилност
косине леве обале и да је дошло до ерозије парцела на којима је предвиђена изградња (бр.кат.парцела
836/5 и 836/4 обе у КО Штавице).

У циљу заштите будућег објекта-локације од могућег утицаја великих вода реке Драгобиљ и
дефинисања регулационих радова који су потребни да се обезбеди стабилност косина парцела на којима је
предвиђена изградња (на основу хидрауличког прорачуна према подацима из хидролошке студије, што ће
бити један од обавезујућих услова у водним условима), неопходна је израда хидролошке студије. Захтев
је одбачен јер недостаје хидролошка студија водотока Драгобиљ.
Како нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву због наведених недостатака, то
је овај орган на основу члана 8. став. 2. 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.
Како 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, на основу члана 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), то инвеститор уз поновни
захтев за локацијске услове мора приложити сву наведену и тражену документацију и поново платити
аминистративну таксу и накнаду 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.
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