
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНA ЉИГ 
Општинска управа 
Одељење за општу управу 
Број досијеа: ROP-14662/2020 
Бр. предмета: ROP-LIG-14662-ISAW-1/2020 
Датум: 26.08.2020.године. 
Љ  И  Г 

 
          Одељење за oпшту управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву 
овлашћеног лица Биљане Филиповић (ЈМБГ:2702964715086) из Београда, у име инвеститорa 
Димитријевић Слободан (ЈМБГ:1011967771215) из села Живковци, на основу члана 8ђ став 4. 
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, 31/2019, 37/2019 - други закон и 9/2020), и члана 107. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и и 95/2018 – аутентично 
тумачење),  доноси: 
 

ЗЗ   АА   КК   ЉЉ   УУ   ЧЧ   АА КК   
 
           ПРЕКИДА СЕ поступак покренут по захтеву Димитријевић Слободана 
(ЈМБГ:1011967771215) из села Живковци, за извођење радова на изградњи помоћног 
економског објекта – ћумуране, категорије објекта А и класификационог броја 127141, који је 
спратности П+0, на катастарској парцели број 751 у К.о. Живковци, који је овом органу поднео 
електронским путем кроз ЦИС под бројем ROP-LIG-14662-ISAW-1/2020, до решавања 
претходног питања. 
 

Како је на решење број 501-35/2020 издато од стране Одељења за финансије 
Општинске управе општине Љиг уложена жалба, поступак се прекида до решавања 
претходног питања. 

 
Орган ће наставити поступак када буде донето коначно решење надлежног органа о 

претходном питању. 
 

ОО   ББ   РР   АА   ЗЗ   ЛЛ   ОО   ЖЖ   ЕЕ   ЊЊ   ЕЕ   
 

Инвеститор Димитријевић Слободан (ЈМБГ:1011967771215) из села Живковци, 
поднео је овом органу преко овлашћеног лица Биљане Филиповић (ЈМБГ:2702964715086) из 
Београда, захтев у обједињеној процедури електронским путем надлежном органу кроз ЦИС, 
под бројем  ROP-LIG-14662-ISAW-1/2020, за издавање решења о одобрењу извођења радова на 
изградњи помоћног економског објекта – ћумуране, на катастарској парцели број 751 у К.о. 
Живковци.   
 



Уз захтев за издавање решења, инвеститор је приложио следећу документацију: 
 

1) Идејни пројекат са главном свеском и пројектом архитектуре бр. 1-6-II/2020 
израђен у јуну 2020.год. од стране Јасмина Мићевић ПР пројектни биро „СФЕРА 
979“ Љиг, и главног пројектанта Дарко Миловановић, дипл.инж.арх. број лиценце 
300 N 970 15; Идејни пројекат чине: 
0. Главна свеска идејног пројекта - главни пројектант је Дарко Миловановић, 

дипл.инж.арх. број лиценце 300 N 970 15; 
1. Пројекат архитектуре - главни пројектант је Дарко Миловановић, 

дипл.инж.арх. број лиценце 300 N 970 15; 
2) Пуномоћје којим инвеститор овлашћује Биљану Филиповић из Београда, да у 

његово име спроводи све потребне и неопходне радње у поступку везано за 
централни имформациони систем, а за добијање решења о одобрењу наведених 
радова, као и пријаве истих овом надлежном органу; 

3) Доказ о одговарајућем власништву над парцелом бр. 306 за К.о. Живковци под 
бројем 952-1/2020-411 од 08..06.2020.године;  

4) Доказ о уплати општинске административне таксе за издавање решења о 
одобрењу извођења радова за објекте категорије А, у износу од 1.200,00 динара; 

5) Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 2.000,00 
динара;  
 

             Како је на решење број 501-35/2020 издато од стране Одељења за финансије 
Општинске управе општине Љиг уложена жалба, поступак се прекида до решавања 
претходног питања. 

 
    На основу члана 107. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 

18/2016 и и 95/2018 – аутентично тумачење), поступак се мора прекинути уколико се већ 
решава претходно питање пред судом или другим органом, па је сходно томе овај орган 
одлучио као у диспозитиву и поступак прекинуо. 
 

   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. 

 
Решење доставити: 
 

• Подносиоцу захтева; 
• Грађевинској инспекцији; 
• Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа

 
 
 

 

 
 

 
 

ОБРАДИЛА: 
Млађи саветник за урбанизам и грађ. 
Тамара Војиновић, дипл. инж. арх. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Ната Јовчић, дипл. правник

 


