
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ЉИГ 

Општинска управа 

Одељење за општу управу 
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Број предмета: ROP-LIG-15404-LOC-1/2018 

Датум:12.06.2018.године. 

Љ  И  Г 

 

 

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

овлашћеног лица Иване Милинковић (                    ) из Лазареваца, Миросаљци бб, у име инвеститора 

Остојић Драгице (                  ) из Љига, ул. Немаљина 19, 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 8. 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 
 
 

1. Одбацује се захтев за издавање локацијских услова за кат. парцелу бр. 2658/1 у К.о. Љиг, а 

за изградњу објекта перионице за прање возила, категорије објекта Б и класификационе ознаке 

127420, који је овом органу електронским путем кроз ЦИС дана 06.06.2018. год, под бројем ROP-LIG-

15404-LOC-1/2018 поднела Ивана Милинковић (                ) из Лазареваца, Миросаљци бб, у име 

инвеститора Остојић Драгице (                 ) из Љига, ул. Немаљина 19,  као непотпун. 

 

             Идејно решење је потребно ускладити са издатом информацијом о локацији 02 Број: 350-

15/2018 од 26.03.2017.године, тако што ће се положај објекта ускладити са задатом 

грађевинском, односно регулационом линијом, датом у графичком прилогу овог закључка.  

 

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.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

          Остојић Драгица (                         ) из Љига, ул. Немаљина 19, поднела је овом органу захтев за 

локацијске услове посредством пуномоћника Иване Милинковић (                   ) из Лазареваца, 

Миросаљци бб, за кат. парцелу бр. 2658/1 у К.о. Љиг, а за изградњу објекта перионице за прање 

возила, категорије објекта Б и класификационе ознаке 127420,  електронским путем кроз ЦИС дана 

06.06.2018. год, под бројем ROP-LIG-15404-LOC-1/2018. 

            



 

          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: 

 

1) Идејно решење израђено у мају 2018. од стране „MIXER STUDIO“ за пројектовање, ул. Воје 

Ђурића 23. Лазаревац, од стране главног пројектанта Иване Милинковић, дипл. инж. арх, 

лиценца бр. 300 I565 10; 

2) Пуномоћје којим инвеститор овлашћује пуномоћника за подношење захтева, потврђено од 

стране јавног бележника; 

3) Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС за издавање локацијских услова у 

износу од 1.000,00 динара, потписан електронским  квалификованим потписом; 

4) Доказ о уплаћеној административној такси у износу од 12.000,00 динара на основу Одлуке о 

измени одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник Општине Љиг”, 

број 4/2016), потписан електронским  квалификованим потписом; 

 

 

         Идејним решењем предложена  је грађевинска линија објекта која се не слаже са грађевинском 

линијом задатом Планом генералне регулације насеља Љиг („Сл. гласник Општине Љиг“ 5/2014). 

Након усклађивања са задатим параметрима доћи ће до знатне промене података у Идејном решењу, 

па се исто мора кориговати и предати уз усаглашени захтев. Графички прилог са задатом 

грађевинском и регулационом линијом саставни је део закључка.  

 

           Како нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву због наведених 

недостатака, то је овај орган на основу члана 8. 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 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. 

Сања Спасојевић,  дипл. инж. грађ. 

                       

                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                 Ната Јовчић, дипл. правник 


