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Љ  И  Г 

 

 

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

Јеремић Немање (ЈМБГ: 0612991770025) из села Дучић, а кога у подношењу захтева заступа овлашћено лице 

Живојин Крсмановић, испред Пројектног бироа „Крсмановић“ Колубарска бр. 22 Мионица 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 ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010), и 

члана  17. и 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени 

гласник РС“ бр. 113/2015) доноси: 

 

 

ЗЗ   АА   КК   ЉЉ   УУ   ЧЧ   АА   КК   
  

 

1. Одбацује се захтев Јеремић Немање (ЈМБГ: 0612991770025) из села Дучић, кога у подношењу 

захтева заступа овлашћено лице Живојин Крсмановић, испред Пројектног бироа „Крсмановић“ Колубарска бр. 

22 Мионица, за издавање грађевинске дозволе за  изградњу  планинске колибе, спратности П+0, на кат. 

парцели бр. 2874/10 у К.о. Славковица, односно на планини Рајац, због неиспуњености формалних услова за 

поступање по захтеву. 

 

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   

  
 

Живојин Крсмановић, испред Пројектног бироа „Крсмановић“ Колубарска бр. 22 Мионица, у име 

инвеститора Јеремић Немање (ЈМБГ: 0612991770025) из села Дучић, поднео је овом органу захтев за 

издавање грађевинске дозволе за  изградњу  планинске колибе, спратности П+0, на кат. парцели бр. 2874/10 у 

К.о. Славковица, односно на планини Рајац, електронским путем кроз ЦИС дана 28.12.2016. год, под бројем 

ROP-LIG-17733-CPI-3/2016. 

 

              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; 

• Катастарско – топографски снимак предметне локације; 

• Пуномоћје којим инвеститор овлашћује пуномоћника за подношење захтева; 

• Решење Управе за шуме Министарства пољопривреде и заштите животне средине, којим се одобрава 

промена намене парцеле; 

• Сагласност службеног пролаза за кат. парцелу бр. 2874/1 у К.о. Славковица; 

• Доказ о уплаћеној општинској такси у износу од 1.200,00 динара, 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; 

 



 

На основу чл. 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

увидом у сам захтев и приложену документацију, утврђује се да постоје формални недостаци који спречавају 

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

прописана Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона: 

• Доказ о конституисању права службености пролаза до кат. парцела бр. 2874/10 и 2874/1 у К.о 

Славковица, а преко катастарске парцеле бр. 2910/4 у К.о. Славковица, или преко других кат. парцела, 

које ће омогућити колски и пешачки прилаз ивеститору.  

            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: 

• Подносиоцу захтева 

• Грађевинској инспекцији 

• Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа         

                                                          

 

 

Обрадила:                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Стручни сарадник за урб. и грађ.                                                                         Ната Јовчић, дипл. правник 
Сања Спасојевић,  дипл. инж. грађ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


