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Љ  И  Г 

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

Горана Госпавић из Лазаревца, ул. Пештанска бр.2, испред овлашћеног предузећа Радмила Госпавић ПР 

агенција за пројектовање УНА – ПРОЈЕКТ Лазаревац, у име инвеститора  Oпштине Љиг ул. Карађорђева бр.7, 

Љиг (                 ), за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ став2.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 члана12. став 2. Правилникао поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016) 

доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

Одбацује се захтев за локацијске услове за кат.парцелу бр. 1895 у К.о. Штавица, за извођење радова на 

изградњи новог друмског моста преко реке Драгобиљ, на месту постојећег, класификационог броја 214101 и 

категорија објекта Г, који је овом органу посредством овлашћеног лица поднео инвеститор Oпштина Љиг ул. 

Карађорђева бр.7, Љиг (                  ) дана 04.10.2017. год, под бројем ROP-LIG-30596-LOC-1/2017, као непотпун:

          Потребно је израдити хидролошку студију реке Љиг у циљу прибављања мишљења РХМЗ-а. 

         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 

Oпштина Љиг ул. Карађорђева бр.7, Љиг (                 ), кога заступа овлашћено лице Горан Госпавић из 

Лазаревца, ул. Пештанска бр.2, испред овлашћеног предузећа Радмила Госпавић ПР агенција за пројектовање 

УНА – ПРОЈЕКТ Лазаревац, поднела је овом органу захтев за локацијске услове за кат. парцелу 1895 у К.о. 

Штавица, а за изградњу новог друмског моста преко реке Драгобиљ, на месту постојећег, класификационог 

броја 214101 и категорија објекта Г зграде, електронским путем кроз ЦИС дана 04.10.2017. год, под бројем 
ROP-LIG-30596-LOC-1/2017.

         По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 6.и 7. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службенигласник РС“ бр. 113/2015 и 

96/2016),утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију: 

– Пуномоћје којим инвеститор овлашћује овлашћено лице пројектанта да у његово име може поднети

захтеве у обједињеној процедури везане за изградњу предметног објекта и потписивати документа ел.

потписом;

– Идејно решење бр. тех. док. 34/2017-IDR-1, израђено у септембру месецу 2017. год. од стране фирме 
СГЗР „Биминг“ Мионица, а главни пројектант је Тијана Маринковић, дипл.грађ.инж. лиценца ИКС 310 
Е675 07

– Катастарско – топографски план предметне парцеле израђен 06.06.2017. године од стране фирме СЗР

„Геометар“ Ваљево, пословна јединица Љиг;

– Копија плана, Уверење о подацима последњег стања у катастру водова и Извод из листа непокретности,

прибављени од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Љиг по

службеној дужности у обједињеној процедури;

– Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 2.000,00 динара;



          Овај орган је прибавио услове од надлежних имаоца јавних овлашћења на основу чл. 11. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, и то:  

- 

- 

 

Услове од стране ОДС ЕПС Дистрибуција Београд, РЦ „Електросрбије д.о.о. Краљево, Огранак 

Лазаревац, од 13.10.2017. год; 

УсловеПредузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. од 12.10.2017. год. под бројем 390260/2; 

У поступку прибављања услова од Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, 

Водопривредни центар „Сава-Дунав“, ималац јавних овлашћења је издао Обавештење о непотпуности 

поднетог захтева за издавање водних услова под бројем 1-5660 од 12.10.2017. год. наводећи да је потребно: 

Израдити хидролошку студију реке Драгобиљ, у циљу прибављања мишљења РХМЗ-а. Такође, у 

документацији која се доставља уз захтев, потребно је усагласити назив објекта са  чл.117. ст.1., тач.30) 

Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10 и 93/12 и 101/16).  

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)  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 одношење 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. 

Сања Спасојевић,  дипл. инж. грађ. 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

НатаЈовчић, дипл. правник 




