
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНA ЉИГ 
Општинска управа 
Одељење за општу управу 
Број досијеа: ROP-27837/2019 
Бр. предмета: ROP-LIG-27837-LOC-1/2019 
Датум: 29.11.2019.године. 
Љ  И  Г 
 
            Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву овлашћеног 
предузећа „ТЕХНОПЛАН 014“ д.о.о. из Ваљева, у име инвеститора Ранисављевић Срђана 
(ЈМБГ:1601987783424)  из села Гукош, ул. Гукош  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. 68/2019) доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
          Одбацује се захтев за локацијске услове за кат. парцелу бр. 854 у К.о. Гукош, за изградњу  
пољопривредног објекта – зграде за узгој пилића, спратности П+0, категорије објекта А и класификационог 
броја 127111, који је овом органу поднео посредством овлашћеног предузећа „ТЕХНОПЛАН 014“ д.о.о. из 
Ваљева (МБ:20607840, ПИБ:1064667505), инвеститор Ранисављевић Срђан (ЈМБГ:1601987783424)  из села 
Гукош, дана 16.09.2019. год, под бројем ROP-LIG-27837-LOC-1/2019, као непотпун.  
     
          - Увидом у достављено идејно решење бр. 341/19, надлежни орган је установио да је потребно допунити 
идејно решење: 
 
          1. Потребно је дефинисати приступну саобраћајницу до планираног објекта у складу са стањем на 
терену (са постојећег некатегорисаног пута на кат. парцели бр. 763). 
 
         2. Потребно је јасно дефинисати минимално растојање од 10м између потока Дубоки (кат. парцела 
бр. 1479) и планираног објекта (при позиционирању објекта се ослањати и на фактичко стање на терену 
уколико је поток променио свој ток у одређеним зонама). Закон о водама ("Сл. гласник РС", br.30/2010, 
93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - др. закон) 
 
          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 
 
          Инвеститор Ранисављевић Срђан (ЈМБГ:1601987783424)  из села Гукош, кога заступа овлашћено 
предузеће „ТЕХНОПЛАН 014“ д.о.о. из Ваљева (МБ:20607840, ПИБ:1064667505), поднео је овом органу захтев 
за локацијске услове за кат. парцелу бр. 854 у К.о. Гукош, а изградњу пољопривредног објекта – зграде за узгој 
пилића, спратности П+0, категорије објекта А и класификационог броја 127111, електронским путем кроз ЦИС 
дана 16.09.2019. год, под бројем ROP-LIG-27837-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. 68/2019), 
утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију: 
 



– Пуномоћје којим инвеститор овлашћује предузеће „ТЕХНОПЛАН 014“ д.о.о. из Ваљева (МБ:20607840, 
ПИБ:1064667505) да у његово име може поднети захтеве у обједињеној процедури везане за изградњу 
предметних објеката и потписивати документа ел. потписом; 

– Идејно решење бр. 341/19, израђено у септембру месецу 2019. год. од стране фирме „ТЕХНОПЛАН 
014“ д.о.о. из Ваљева, ул. Шеста личка 40/а и главног пројектанта Горице Котарац, дипл. инж. арх. 
лиценца бр. 300 N634 14; 

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

1.820,00 динара; 

         На основу чл. 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник РС“ бр. 68/2019) 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, преко овог органа, у року од три дана од дана достављања. 
 
Закључак доставити: 

- Именованом 
- Грађевинској инспекцији 
- Архиви                                                         

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              
      

 
                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
                 Ната Јовчић, дипл. правник 
 
 

 


