
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ЉИГ 

Општинска управа 

Одељење за општу управу 

Број досијеа: ROP-17851/2018 

Бр. предмета: ROP-LIG-17851-LOC-1/2018 

Датум: 24.07.2018.године. 

Љ  И  Г 

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

Марка Мандић  из Лазаревца, ул. Дула Караклајић бр. 3, у име инвеститора Привредног друштва за 

производњу, промет и услуге "МД КОЈИЋ" д.о.о. (МБ:06067549; ПИБ101956563) Љиг, ул. Равногорска 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 и 145/2014), 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 
 

1. Одбацује се захтев за локацијске услове за кат. парцелe бр. 836/4 и 836/5 у К.о. Штавица, за изградњу  

индустријске зграде – радионице за прераду камена класификационог броја 125101 и категорија објекта Б 

зграде, који је овом органу поднео посредством овлашћеног лица Марка Мандић из Лазаревца, ул. Дула 

Караклајић бр. 3, поднео инвеститор Привредно друштво за производњу, промет и услуге "МД КОЈИЋ" д.о.о. 

(МБ:06067549; ПИБ:101956563) Љиг, ул. Равногорска бб, дана 26.06.2018. год, под бројем ROP-LIG-17851-

LOC-1/2018, због тога што идејно решење не садржи све потребне податке.   

 

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 
 
         Привредно друштво за производњу, промет и услуге "МД КОЈИЋ" д.о.о. (МБ:06067549; ПИБ101956563) 

Љиг, ул. Равногорска бб, кога заступа овлашћено лице Марко Мандић  из Лазаревца, ул. Дула Караклајић бр. 3, 

поднео је овом органу захтев за локацијске услове за кат. парцеле бр. бр. 836/4 и 836/5 у К.о. Штавица, а 

изградњу индустријске зграде – радионице за прераду камена класификационог броја 125101 и категорија 

објекта Б, електронским путем кроз ЦИС дана 26.06.2018. год, под бројем  ROP-LIG-17851-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: 

 

– Пуномоћје којим инвеститор овлашћује Марка Мандић  из Лазаревца, ул. Дула Караклајић бр. 3, да у 

његово име може поднети захтеве у обједињеној процедури везане за изградњу предметног објекта и 

потписивати документа ел. потписом; 

– Идејно решење бр. ИДР-05/2018, израђено у јуну месецу 2017. год. од стране фирме ,,Елмакс 

Инжењеринг” д.о.о. ул. Дринке Павловић бр. 18 Лазаревац, са главним пројектантом Марком Мандић, 

д.г.и. лиценца бр. 310 М500 13; 

– Катастарско – топографски план предметне парцеле израђен 08.02.2017. 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 12.000,00 динара на 

основу Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник Општине Љиг”, број 

10/2012 и 1/2013). 



 

 

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

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, и то:  

 

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

Лазаревац, од 16.07.2018. год, под бројем ROP-LIG-17851-LOC-1-HPAP-2/2018; 

- Обавештење у погледу мера заштите од пожара и експлозија – противпожарне услове од стране Одсека 

за превентивну заштиту, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Сектор за ванредне ситуације МУП 

–а Републике Србије под бројем  ROP-LIG-17851-LOC-1-HPAP-4/2018 од 12.07.2018. године. 

 
         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 6559 од 11.07.2018. год. наводећи следеће недостатке 

у  Идејном решењу:  

  
- Није дефинисан начин прикупљања, одвођења и испуштања чистих и евентуално зауљених 

атмосферских вода са локације планираног објекта, није дат опис планираних радова на уређењу 

катастарских парцела које се граниче са левом обалом реке Драгобиљ, као ни ситуациони приказ свих 

постојећих и планираних објеката (са легендом) са пратећом инфраструктуром (нарочито водовода и 

канализације); 

- Хидролошка студија водотока Драгобиљ који се налази у непосредној близини локације на којој је 

планирана изградња објекта и који је могући реципијент атмосферских вода са предметне локације, у 

циљу прибављања мишљења РХМЗ-а.  

         На основу чл. 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) ако ималац јавних овлашћења достави надлежном 

органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатка у садржини 

идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује 

захтев за издавање локацијских услова, у складу са чланом 8. став 2. овог правилника.  

           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 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        

 


