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Љ  И  Г 

 

 

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

Маје Драшковић (ЈМБГ:0107975785628) из Београда, ул. Др. Агостина Нета бр. 22, у име инвеститора 

„Агрохерб“ д.о.о. (МБ:21114545; ПИБ:109029877) из Земуна, Кумановска бр. 34,, 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  28. и 29. 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 инвеститора „Агрохерб“ д.о.о. (МБ:21114545; ПИБ:109029877) из Земуна, 

Кумановска бр. 34 за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи економског објекта – 

складишта за пољопривредне производе спратности П+0, категорије објекта А и класификационог броја 

127121, на катастарској парцели бр. 443 у К.о. Пољанице, који је овом органу електронским путем кроз ЦИС 

поднет дана 16.03.2017. год, под бројем ROP-LIG-6369-ISAW-1/2017, због неиспуњености формалних услова.  

 

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   

  
 

Овлашћено лице Маја Драшковић (ЈМБГ:0107975785628) из Београда, ул. Др. Агостина Нета бр. 22, у 

име инвеститора „Агрохерб“ д.о.о. (МБ:21114545; ПИБ:109029877) из Земуна, Кумановска бр. 34, поднела 

је овом органу захтев за решење о одобрењу извођења радова на изградњи економског објекта – складишта за 

пољопривредне производе спратности П+0, категорије објекта А и класификационог броја 127121, на 

катастарској парцели бр. 443 у К.о. Пољанице, електронским путем кроз ЦИС дана 16.03.2017. год, под бројем 

ROP-LIG-6369-ISAW-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) 

утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију: 

 

- Идејни пројекат који се састоји од главне свеске и пројекта архитектуре, бр. документације ДБП 11/16, 

израђен од стране Агенције за инжењеринг и пројектовање “ПEТEН”, Мирјана Лазић ПР Здравка 

Челара 10/I/21, Београд и одговорног пројектанта  Драшковић Маје, дипл.инж.арх., лиценца бр. 350 

В96605; 

- Катастарско – топографски план израђен од стране овлашћене геодетске организације СЗР 

„ГЕОМЕТАР“ Љиг, дана 11.11.2016. год; 

- Решење о одобрењу трајне промене намене начина коришћења земљишта 02 бр. 320-6/2017, 

правноснажно од 23.01.2017. године, издато од стране Одељења за финансије Општинске управе 

Општине Љиг 



 

- Овлашћење којим се овлашћује Маја Драшковић (ЈМБГ:0107975785628) из Београда, ул. Др. Агостина 

Нета бр. 22, Београд за подношење захтева и потписивање докумената и остале радње везане за 

изградњу економског објекта на кат. парцели бр. 443 у К.о. Пољанице;  

- Доказ о уплаћеној административној такси у износу од 3.600,00 динара на основу Одлуке о измени 

одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник Општине Љиг”, број 4/2016), 

потписан електронским  квалификованим потписом; 

- 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, потписан електронским  

квалификованим потписом; 

 

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), 

увидом у приложену документацију, утврдио следеће недостатке: 

 

• У пројекту архитектуре идејног пројекта израђеног од стране Агенције за инжењеринг и пројектовање 

“ПEТEН”, Мирјана Лазић ПР Здравка Челара 10/I/21, Београд и одговорног пројектанта  Драшковић 

Маје, дипл.инж.арх., лиценца бр. 350 В96605, графичком прилогу ситуације објекта, приказан је 

положај објекта  - трема на 1.05м од ивице општинског некатегорисаног пута – кат. парцеле бр. 1763 у 

К.о. Пољанице, односно на удаљености мањој од прописане Просторним планом Општине Љиг („Сл. 

гласник Општине Љиг“ бр. 5/2009), која износи 5 метара. Потребно је објекат - заједно са тремом 

транслаторно померити тако да минимална удаљеност од ивице предметног пута износи 5 метара. 

Делови објекта се не могу налазити у заштитном појасу пута, који за општинске путеве износи 5 

метара. 

 

             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 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:                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

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

 

 

 

 

 

 


