
               
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

               ОПШТИНA ЉИГ 

             Општинска управа 

       Одељење за општу управу  

                 Број предмета:  

          ROP-LIG-18600-CPI-1/2018 

        Датум: 09.07.2018.године.  

                         Љ  И  Г  

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

Јасмине Ђорђевић из Београда, ул. Крижанићева 32, испред Друштва за пројектовање, консалтинг и 

инжењеринг„ДОМАА“ д.о.о. Кнеза Милоша 82, Београд, у име инвеститора Општине Љиг (МБ:07099665, 

ПИБ:101286153),  Љиг,ул. Карађорђева бр. 7, 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), и члана 17. и 18.  Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) доноси:    

 

ЗАКЉУЧАК  
 

1. Одбацује се захтев за грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу објекта О.Ш. „Сестре Павловић“ 

у Белановици, категорије објекта В и класификационог броја 126321, на кат. парцелама 2096/2, 2097/2, и 2095/1 у  

КО Калањевци, који је овом органу електронским путем кроз ЦИС поднео инвеститор  Општина Љиг 

(МБ:07099665, ПИБ:101286153), Љиг,ул. Карађорђева бр. 7, дана 02.07.2018. год, под бројем ROP-LIG-18600-CPI-

1/2018, јер уз захтев није достављена сва прописана документација: 

 

• Уз захтев није приложен закључен уговор о изградњи недостајућих ЕЕО између инвеститора и имаоца 

јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац. 

• Уз захтев није достављено правноснажно решење РГЗа о спроведеној препарцелацији, која је била 

прописана локацијским условима, односно планским документом.  

 

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. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
            
          Општина Љиг (МБ:07099665, ПИБ:101286153), Љиг, ул. Карађорђева бр. 7, коју у подношењу захтева 

заступа овлашћено лице Јасмина Ђорђевић из Београда, ул. Крижанићева 32, испред Друштва за пројектовање, 

консалтинг и инжењеринг„ДОМАА“ д.о.о. Кнеза Милоша82, Београд, поднела је овом органу захтев за 

грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу објекта О.Ш. „Сестре Павловић“ у Белановици, категорије 

објекта В и класификационог броја 126321, на кат. парцелама 2096/2, 2097/2, и 2095/1 у  КО Калањевци, дана 

02.07.2018. год. под бројем ROP-LIG-18600-CPI-1/2018. 

 

          По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 16. и 17. Правилника о 

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

и 120/2017), утврдио да је инвеститор у захтеву доставио следећу документацију: 

 



           Извод из пројекта и Пројекат за грађевинску дозволу број тех. документације 38/18, израђен у мају 2018. 

год. од стране пројектанта Домаа д.о.о. Кнеза Милоша 82/III Београд, са главним пројектантом Миодрагом 

Трпковић, дипл.инж.арх, број лиценце 300 0809 03, са извршеном техничком контролом број TK Б 02, јун/2018 од 

стране Студиа за пројектовање и инжењеринг „ПЛАН Д“ Београд, Звездара, Дијана Живић ПР, са главним 

вршиоцем техничке контроле Дијаном Живић, диа, 300 Ј390 10 локацијске услове, овлашћење за подношење 

захтева 01бр. 351-490/2018 и доказ о уплати прописане таксе.  

 

                Увидом у приложену документацију, а на основу чл. 16. став 3. тачка 3.  и чл. 10. став 4.  Правилника о 

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

и 120/2017), утврђује се да постоје недостаци који спречавају даље поступање органа у овом предмету, с обзиром 

да уз захтев није приложена следећа документација: 

 

1. Уговор о изградњи недостајућих ЕЕО између инвеститора и имаоца јавног овлашћења „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац, чија је обавеза достављања уз 

захтев прописана Правилником и локацијским условима; 

2. Правноснажно  Решење РГЗа, СКН Љиг о спроведеној препарцелацији наведених парцела, чија је 

обавеза била прописана  локацијским условима, односно планским документом. 

 

          Имајући у виду да наведени недостак спречав даље поступање по захтеву, у складу са чланом 18. став 1. 

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, одлучено је као у диспозитиву овог 

закључка.  

             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 Општине Љиг, преко овог органа, у року од три дана од дана достављања, са 

таксом од 100,00 динара уплаћеном на рачун бр. 840-742251843-73 модел 97, позив на број 12-061. 

         

 

 

    Закључак доставити:  

 

          - Именованом 

          - Грађевинској инспекцији 

          - Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа  

 

Обрадила:  

Стручни сарадник за урбанизам и грађ.                                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Сања Спасојевић, дипл. инж. грађ.                                                                  Ната Јовчић, дипл. правник 


