
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНA ЉИГ 
Општинска управа 
Одељење за општу управу 
Број досијеа: ROP-11860/2019 
Бр. предмета: ROP-LIG-11860-LOC-1/2019 
Датум: 06.06.2019.године. 
Љ  И  Г 
 
            Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву овлашћеног лица 
Душана Нинковић (ЈМБГ:1308949771219) грађевинског инжењера из Љига, у име инвеститора Мијаиловић 
Ненада (ЈМБГ:2307985783417) и Мијаиловић Предрага (ЈМБГ:0805987783425) из Кадине Луке, ул. Кадина 
Лука 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, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), и члана 12. 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 
 
           ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за локацијске услове за кат. парцелу бр. 601/1 у К.о. Кадина Лука, за изградњу   
стамбеног објекта  категорије објекта А и класификационог броја 111011, који су овом органу поднели 
посредством овлашћеног лица Душана Нинковић (ЈМБГ:1308949771219) грађевинског инжењера из Љига, 
инвеститори Мијаиловић Ненад (ЈМБГ:2307985783417) и Мијаиловић Предраг (ЈМБГ:0805987783425) из 
Кадине Луке, ул. Кадина Лука бб, дана 08.05.2019. год, под бројем ROP-LIG-11860-LOC-1/2019, а због 
недостатака у идејном решењу: 
 
           Идејно решење није сачињено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник 
РС“, број 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, и 67/2017) усклађено са планском документацијом. 
 
           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 
 
          Инвеститори Мијаиловић Ненад (ЈМБГ:2307985783417) и Мијаиловић Предраг (ЈМБГ:0805987783425) 
из Кадине Луке, ул. Кадина Лука бб, које заступа овлашћено лице Душан Нинковић (ЈМБГ:1308949771219) 
грађевинског инжењера из Љига, поднели су овом органу захтев за локацијске услове за кат. парцелу бр. 601/1 
у К.о. Кадина Лука, за изградњу стамбеног објекта  категорије објекта А и класификационог броја 111011, 
електронским путем кроз ЦИС дана 08.05.2019. год, под бројем ROP-LIG-11860-LOC-1/2019. 
 
          По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 6. и 7. 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: 
 

– Пуномоћја којим инвеститори овлашћују Душана Нинковић (ЈМБГ:1308949771219) грађевинског 
инжењера из Љига, да у њихово име може поднети захтеве у обједињеној процедури везане за изградњу 
предметног објекта и потписивати документа ел. потписом; 

– Идејно решење бр. IR-05-05/19, израђено у мају месецу 2019. год. од стране фирме Милош Ранковић 
ПР, инжењерске делатности и техничко саветовање „БИМИНГ-М“ Мионица, са главним пројектантом 
Момиром Ранковић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 310 5650 03; 



– Катастарско – топографски план предметне парцеле израђен 13.03.2019. године од стране фирме СЗР 
„Геометар“ Ваљево, пословна јединица Љиг; 

– Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 1.000,00 динара; 
– Доказ о уплати административне таксе за издавање локацијских услова, у износу од 7.200,00 динара на 

основу Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник Општине Љиг”, број 
10/2012 и 1/2013). 

 
           Увидом у сам захтев и приложену документацију, а на основу чл. 8. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем, утврђује се да постоје формални недостаци који спречавају даље 
поступање органа у овом предмету, с обзиром да уз захтев није приложена одговарајућа документација: 
 
      -  Идејно решење није сачињено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник 
РС“, број 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, и 67/2017) усклађено са планском документацијом. 
 
       -  Идејно решење треба израдити у складу са Прилогом 1 - ОСНОВНИ САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
и Прилогом 9 - ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ ЧЛАНА 28. ПРАВИЛНИКА. Потребно је јасно 
приказати садржаје техничке документације у оквиру: 0- Главна свеска и 01- Пројекат архитектуре. 
     
      - Потребно је усагласити Идејно решење са снимком на Катастарско топографском плану и 
приликом подношења захтева доставити информације о задржавању / рушењу постојећих објеката на 
парцели. 
 
            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. 
 
            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: 

- Именованом 
- Грађевинској инспекцији 
- Архиви                                                        

  
 
Обрадила: 
Стручни сарадник за урбанизам и грађ. 
Тамара Војиновић,  дипл. инж. арх. 
            
 
                  
 

                             
              
                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
                 Ната Јовчић, дипл. правник 
 
 

 


