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Љ  И  Г 

 

            Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву Данијеле 
Доминикановић Парезановић (ЈМБГ: 2801976715322) из Београда, ул. Бранка Пешића бр. 3, испред 
овлашћеног предузећа за инжењеринг  „KONSING GROUP DOO“ (ПИБ:100062892; МБ:06968759) из 
Београда, Сурчински пут 1а, у име инвеститора Привредног друштва Vip mobile d.o.o.( 

ПИБ:104704549; МБ:20220023) из Београда, ул. Омладинских бригада 21, 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 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени 

гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016) доноси 
 

ЗЗ   АА   КК   ЉЉ   УУ   ЧЧ   АА   КК   

 

            1. Одбацује се захтев за употребну дозволу за изграђени објекат ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  ––  ррааддииоо  
ббааззннуу  ссттааннииццуу  ммооббииллннее  ттееллееффоонниијјее  „„BBAA11113333  ––  VVAA__DDIIĆĆII““  ккааттееггоорриијјее  ооббјјееккттаа  ГГ  ии  ккллаассииффииккааццииоонноогг  
ббрроојјаа  222211330000,,  ккоојјии  ссее  ссаассттоојјии  оодд  ааннттееннссккоогг  ссттууббаа  ввииссииннее  4455,,0000mm,,  ттиипп  „„AAMMIIGGAA  TTRR//4455““,,  ббееттооннссккоогг  
ккуућћиишшттаа  ддииммееннззиијјаа  00,,8800хх00,,5577mm  ззаа  ссммеешшттаајј  ееллееккттррооооппррееммее,,  ппррииссттууппннее  ппллааттффооррммее  ии  ккааппиијјее  ооккввииррнниихх  

ггааббааррииттаа  1122,,0000хх1122,,0000mm,,  на локацији „ЛЕПО ПОЉЕ“ у селу Доњи Бањани, односно на катастарској 
парцели бр. 86 у К.о. Доњи Бањани, који је овом органу поднело Привредно друштво Vip mobile 

d.o.o. (ПИБ:104704549; МБ:20220023) из Београда, ул. Омладинских бригада 21 електронским путем 

кроз ЦИС дана 12.05.2017. год, под бројем ROP-LIG-13069-IUP-1/2017, 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.  

 

ОО   ББ   РР   АА   ЗЗ   ЛЛ   ОО   ЖЖ   ЕЕ   ЊЊ   ЕЕ   

 

ИИннввеессттииттоорр  Привредно друштво Vip mobile d.o.o.( ПИБ:104704549; МБ:20220023) из Београда, 

ул. Омладинских бригада 21, поднео је овом органу посредством овлашћеног лица Данијеле 
Доминикановић Парезановић (ЈМБГ: 2801976715322) из Београда, ул. Бранка Пешића бр. 3, испред 
овлашћеног предузећа за инжењеринг  „KONSING GROUP DOO“ (ПИБ:100062892; МБ:06968759) из 
Београда, Сурчински пут 1а, захтев за решење о употребној дозволи за изграђени објекат 
ттееллееккооммууннииккаацциијјаа  ––  ррааддииоо  ббааззннуу  ссттааннииццуу  ммооббииллннее  ттееллееффоонниијјее  „„BBAA11113333  ––  VVAA__DDIIĆĆII““  ккааттееггоорриијјее  
ооббјјееккттаа  ГГ  ии  ккллаассииффииккааццииоонноогг  ббрроојјаа  222211330000,,  ккоојјии  ссее  ссаассттоојјии  оодд  ааннттееннссккоогг  ссттууббаа  ввииссииннее  4455,,0000mm,,  ттиипп  

„„AAMMIIGGAA  TTRR//4455““,,  ббееттооннссккоогг  ккуућћиишшттаа  ддииммееннззиијјаа  00,,8800хх00,,5577mm  ззаа  ссммеешшттаајј  ееллееккттррооооппррееммее,,  ппррииссттууппннее  
ппллааттффооррммее  ии  ккааппиијјее  ооккввииррнниихх  ггааббааррииттаа  1122,,0000хх1122,,0000mm,,  на локацији „ЛЕПО ПОЉЕ“ у селу Доњи 

Бањани, односно на катастарској парцели бр. 86 у К.о. Доњи Бањани. 

 

            По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 43. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник 
РС“ бр. 113/2015), утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију: 

• Решење о одобрењу за изградњу 02бр. 351-72/2008 правноснажно од 27.06.2008. год, издато 
од стране Одељења за Општу управу Општинске управе Општине Љиг; 



 

• Потврду пријаве почетка извођења радова издату под бројем 02бр. 351-108/2008 од 
29.07.2008. год. од стране Одељења за Општу управу Општинске управе Општине Љиг; 

• Главни пројекат на основу којег је издата Потврда пријаве почетка извођења радова 02бр. 
351-108/2018 од 29.07.2008. год. са потврдом и изјавом надзора и одговорног извођача 
радова да  је изведено стање једнако пројектованом; 

• Извештај комисије за технички преглед објекта број 02-827 сачињен 14.10.2016. год.  од 
стране Дирекције за вештачење, водотехнику, гасигикацију и инжењеринг „Ниш“ из Ниша; 

• Геодетски елаборат изведеног стања приводног електроенергетског кабла израђен 

30.08.2008. год.  од стране Самосталне агенције „GEO – KONTO“ Сопот;  
• Геодетски елаборат изведеног стања локације израђен 21.09.2008. год. од стране Самосталне 
агенције „GEO – KONTO“ Сопот; 

• Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења  о употребној 
дозволи у складу са тарифним бројем 170. 3акона о републичким административним 

таксама; 
• Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС за издавање решења о употребној 
дозволи; 

• Доказ о уплати општинске административне таксе за издавање решења о употребној 
дозволи. 

          Увидом у сам захтев утврђује се да постоје формални недостаци који спречавају даље 
поступање органа у овом предмету, с обзиром да уз захтев није приложена одговарајућа 
документација, и то: 
 

             Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, као и елаборат 

геодетских радова за подземне инсталације. Како је од момента приложених елабората прошао дужи 

временски период (2008. год.), потребно је захтев допунити наведеним Елаборатима новијег датума, 
ради провере да од изведених објеката није одступљено. 
 

             Како нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву због наведених 
недостатака, то је овај орган на основу  члана 44. 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: 

• 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 


