
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНA ЉИГ 
Општинска управа 
Одељење за општу управу 
Број досијеа: ROP-15874/2019 
Бр. предмета: ROP-LIG-15874-LOC-1/2019 
Датум: 02.08.2019.године. 
Љ  И  Г 
 
            Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву овлашћеног 
предузећа П.Д. „ЛЕП ИЗГЛЕД“ доо, из Лазаревца, ул. Милована Лазаревића бр. 2, у име инвеститора 
Шиљеговић Лука (ЈМБГ:0806997783438)  из Љига, ул. Св. Деспота Стефана бр. 16, 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. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
           ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за локацијске услове за кат. парцелу бр. 463, у К.о. Љиг, за изградњу пословног 
објекат спратности П+1, категорије В и класификационе ознаке 123002, који је овом органу поднео 
посредством овлашћеног предузећа П.Д. „ЛЕП ИЗГЛЕД“ доо, из Лазаревца, ул. Милована Лазаревића бр. 2, 
инвеститор Шиљеговић Лука (ЈМБГ:0806997783438)  из Љига, ул. Св. Деспота Стефана бр. 16, дана 10.06.2019. 
год, под бројем ROP-LIG-15874-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 Шиљеговић Лука (ЈМБГ:0806997783438)  из Љига, ул. Св. Деспота Стефана бр. 16, кога 
заступа овлашћено предузеће П.Д. „ЛЕП ИЗГЛЕД“ доо, из Лазаревца, поднео је овом органу захтев за 
локацијске услове за кат. парцелу бр. 463, у К.о. Љиг, а изградњу пословног објекат спратности П+1, 
категорије В и класификационе ознаке 123002, електронским путем кроз ЦИС дана 10.06.2019. год, под бројем 
ROP-LIG-15874-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. 113/2015, 
96/2016 и 120/2017), утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију: 
 

– Пуномоћје којим инвеститор овлашћује П.Д. „ЛЕП ИЗГЛЕД“ доо, из Лазаревца, ул. Милована 
Лазаревића бр. 2 да у његово име може поднети захтеве у обједињеној процедури везане за изградњу 
предметних објеката и потписивати документа ел. потписом; 

– Идејно решење са главном свеском бр. 07/06/19, израђено у јуну месецу 2019. год. од стране П.Д.„ЛЕП 
ИЗГЛЕД“ доо, и главног пројектанта Милоша Томовић, дипл. инж. арх., број лиценце 300 G007 08; 

– Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 2.000,00 динара; 
– Доказ о уплати административне таксе за издавање локацијских услова, у износу од 24.000,00 динара на 

основу Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник Општине Љиг”, број 
10/2012 и 1/2013). 

– Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози израђен од стране геодетског бироа СЗР 
„ГЕОМЕТАР“ Ваљево, издвојена јединица Љиг. 
 



           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 08.07.2019. год. под 312349/2-2019; 
- Услове од стране ЈКП „Комуналац“ Љиг од 12.07.2019.год. под бројем 494/и. 

 
         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-09.13-238308-УПП-19 од 02.08.2019. год. наводећи уз 
појашњење следеће недостатке у Идејном решењу:  
 
      „ Подаци потребни за издавање услова за пројектовање и прикључење: 
 

- Намена и број функционалних јединица са потребним енергетским капацитетима, односно 
потребним снагама (разврстано по улазима). „ 

         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, преко овог органа, у року од три дана од дана достављања. 
 
Закључак доставити: 

- Именованом 
- Грађевинској инспекцији 
- Архиви                                                         

 
 
 

 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
                 Ната Јовчић, дипл. правник 
 
 

 


