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Љ  И  Г 

 

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

овлашћеног лица Јасмине Ћосић (ЈМБГ:1608958776219), ул. Иве Лоле Рибара бр. 11, Горњи Милановац, у име 

инвеститора ТТррууццааннооввиићћ  ММииррооссллаавваа  ((ЈЈММББГГ::1708956880056)  иизз  ССттааррее  ППааззооввее,,  ННооввии  ББааннооввцции,,  ФФрруушшккооггооррссккаа  ббрр..  

11, 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),  члана 17. и 18.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени 

гласник РС“ бр. 22/2015 и 96/2016) доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 
 
             1. Одбацује се усаглашен захтев инвеститора Труцановић Мирослава ((ЈМБГ::1708956880056) из 

Старе Пазове,,Нови Бановци,, Фрушкогорска бр.. 1, за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног 

објекта за повремено становање – викенд кућу, категорије А и класификационог броја 111011, на катастарској 

парцели бр. 2880/5 у К.о. Славковици, односно на планини Рајац, због истека рока за подношење 

усаглашеног захтева.  

 

             2. Како је подносилац захтева искористио право подношења усаглашеног захтева, он не може поново 

користити  право на исти, већ мора поновити захтев за решење о одобрењу извођења радова, доставити сву 

прописану документацију и поново платити административну таксу, односно накнаду за Централну 

евиденцију. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

                          ТТррууццааннооввиићћ  ММииррооссллаавв  ((ЈЈММББГГ::1708956880056)  иизз  ССттааррее  ППааззооввее,,  ННооввии  ББааннооввцции,,  ФФрруушшккооггооррссккаа  ббрр..  11 

преко овлашћеног лица Јасмине Ћосић (ЈМБГ:1608958776219), ул. Иве Лоле Рибара бр. 11, Горњи Милановац, 

поднео је овом органу усаглашени захтев за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта за поремено 

становање – викенд кућу, категорије А и класификационог броја 111011, на катастарској парцели бр. 2880/5 у 

К.о. Славковици, односно на планини Рајац, електронским путем кроз ЦИС дана 05.10.2017. год, под бројем 

ROP-LIG-16145-CPIH-3/2017. 

 
          По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 17. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр.113/2015 и 

96/2016), утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију: 

 

• Извод из пројекта за грађевинску дозволу израђен у септембру 2017. год. од стране “Бироа за 

поријектовање Јасмина Ћосић“ ПР Ул.Иво Лоле Рибара бр.11, Горњи Милановац, са извршеном 

техничком контролом број 1917/Т  од стране ГП “ИКЕБАНА“ д.о.о. ул. Југ Богданова бр.17, Краљево и 

вршиоца техничке контроле: Милесе Тимотијевић, дипл.инж.грађ. број лиценце: 310 8352 04; 

• Пројекат за грађевинску дозволу израђен од стране „Бироа за пројектовање Јасмина Ћосић“ПР, Ул. 

.Иво Лоле Рибара бр.11, Горњи Милановац, број тех. документације 15/17; 

• Уговор о установљењу права службености пролаза; 

• Пуномоћје којим инвеститор овлашћује пуномоћника за подношење захтева, потписано електронским 

квалификованим потписом; 

• Доказе о прописаним таксама уз захтев. 

 
            Утврђено је да је инвеститор у погледу пројектне документације исту прилагодио издатим локацијским 

условима, а као што је то било захтевано Закључком изатим под бројем ROP-LIG-16145-CPI-2/2017 дана 

21.08.2017. године. од стране овог органа.  



 

 

Утврђујући испуњење формалних услова за подношење усаглашеног захтева за грађевинску дозволу, 

овај орган је утврдио да подносилац нема право на подношење усаглашеног захтева, због истека  рока за 

подношење истог, односно истека 30 дана од дана објављивања закључка на интернет страници 

надлежног органа. Подносилац захтева искористио је право подношења усаглашеног захтева ван остављеног 

законског рока, тачније 14 дана након што је рок за подношење усаглашеног захтева истекао, то се мора 

поновити НОВИ захтев за грађевинску дозволу са прописаном документацијом и поново плаћеним 

административним таксама, односно накнадом за Централну евиденцију. 

 
           Како није испуњен формални услов за поступање по усаглашеном захтеву, овај орган је, на основу чл. 

18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ 

бр. 113/2015 и 96/2016) и члана 8ђ. став 2. Закона о планирању и изградњи поступио као у диспозитиву и захтев 

одбацио. 

 

           Како 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, на основу члана 18. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016), то инвеститор уз поновни захтев за 

грађевинску дозволу мора приложити сву наведену документацију и поново платити аминистративну таксу и 

накнаду 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 


