
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНA ЉИГ 
Општинска управа 
Одељење за општу управу 
Број досијеа: ROP-24956/2019 
Бр. предмета: ROP-LIG-24956-LOC-1/2019 
Датум: 07.11.2019.године. 
Љ  И  Г 
 
            Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву 
овлашћеног лица Милана Петровић, дипл.грађ.инж. из Ваљева, у име инвеститора ССррееддњњee  шшккооллee  
""ХХииљљааддуу  ии  ттррииссттаа  ккааппллаарраа"",,  ЉЉиигг, ул. Војводе Мишића бр. 26, 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. 462/3 у К.о. Љиг, за изградњу 
фискултурне сале Средње школе „Хиљаду и триста каплара“ у Љигу, категорије објекта В и 
класификационог броја 126500, спратности П+0, бруто површине под објектом 677,43m2, 
БРГП=677,43m2, укупне нето површине објекта 617,96m2, висине највише тачке објекта 11,25m, који 
је овом органу поднео посредством овлашћеног лица Милана Петровић (ЈМБГ: 2208953770013) 
дипл.грађ.инж. из Ваљева, инвеститор Средња школа „Хиљаду и триста каплара“ (МБ:07099355, 
ПИБ:101287183) у Љигу, дана 22.08.2019. год, под бројем ROP-LIG-24956-LOC-1/2019, као непотпун.  
 
           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 Средња школа „Хиљаду и триста каплара“ (МБ:07099355, ПИБ:101287183) у Љигу, 
кога заступа овлашћено лице Милан Петровић (ЈМБГ: 2208953770013) дипл.грађ.инж. из Ваљева, 
поднео је овом органу захтев за локацијске услове за кат. парцелу бр. 462/3 у К.о. Љиг, а изградњу 
фискултурне сале средње школе у Љигу, категорије објекта В и класификационог броја 126500, 
спратности П+0, електронским путем кроз ЦИС дана 22.08.2019. год, под бројем ROP-LIG-24956-
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 Милан Петровић (ЈМБГ: 2208953770013) 
дипл.грађ.инж. из Ваљева да у његово име може поднети захтеве у обједињеној процедури 
везане за изградњу предметних објеката и потписивати документа ел. потписом; 



– Идејно решење бр. ИДР-23/2017, израђено у јуну месецу 2017. год. од стране фирме Пројектни 
биро „Ваљевоплан“, ул. Узун Миркова 2/2, Ваљево и главног пројектанта Срђана Илић, 
дипл.инж.арх. лиценца бр. 300 Ф774 08; 

– Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 2.000,00 динара; 
– Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 320,00 динара. 

 
           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 Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. од 15.10.2019. год. под бројем 

448485/2-2019; 
- Услове Одсека за превентивну заштиту, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Сектор за 

ванредне ситуације МУП –а Републике Србије од 23.10.2019. год. под бројем 09.9.1 број 217-
15396/19-1; 
 

           У поступку прибављања услова од стране ЈКП „Комуналац“ Љиг, ималац јавних овлашћења је 
издао обавештење о немогућности издавања техничких услова за пројектовање и прикључење под 
бројем 659/и од 16.10.2019. год. наводећи следеће недостатке у Идејном решењу:  
 

- У оквиру достављене документације није наведена величина потребног прикључка за воду 
за објекат који се гради; 

- На поменутој парцели се налази објекат школе који има прикључак за воду као и 
канализациону мрежу. Потребно је потврдити да ли се захтевом подразумева отварање новог 
прикључка за воду, односно канализацију ван постојеће мреже на поменутој парцели за 
новопланирани објекат. 

 
         У поступку прибављања услова од стране ОДС ЕПС Дистрибуција Београд, РЦ 
„Електросрбијс д.о.о. Краљево, Огранак Лазаревац, ималац јавних овлашћења је издао обавештење о 
немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење под бројем 8И.1.0.0-Д-09.13-317452-
УПП-19 од 14.10.2019. год. наводећи следеће недостатке у Идејном решењу:  
 

- Да је идејним решењем потребно дефинисати врсту мерног уређаја – трофазно бројило или 
мерна група 

         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.  

       - Увидом у достављено идејно решење бр. 02.08-19, надлежни орган је установио да је базен који 
се планира у оквиру задњег дворишта потребно дефинисати и описати као ПОМОЋНИ објекат (по 
члану 145. Закона о планирању и изградњи), с обзиром на његову површину која је већа од 12м2. 
           
           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. 68/2019)  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 
- Архиви                                                         

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
                 Ната Јовчић, дипл. правник 
 
 

 


