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Љ  И  Г 

 

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

Живковић Томислава  (ЈМБГ:  0208950710756) из Београда, ул. Митрополита Стратимировића, у име 

инвеститора Српске православне цркве, Црквене општине Моравци, за издавање грађевинске дозволе,,   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 58. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ” број 33/97 и 31/01), и члана 18.  

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

113/2015) доноси: 

 

 

ЗЗ   АА   КК   ЉЉ   УУ   ЧЧ   АА   КК   
 

 

1. Одбацује се захтев за грађевинску дозволу за изградњу  зграде за обављање верских обреда - цркве 
посвећене Св. Великомученику Георгију, категорије објекта В и класификационог броја 127210, спратности 

По+П, бруто површине под објектом 83,88м
2
, укупне бруто развијене  грађевинске површине објекта 140,43 м

2
, 

укупне нето корисне површине објекта 116,85 м
2
,  на кат. парцели бр. 274 у К.о. Бранчић, који је овом органу 

посредством пуномоћника Живковић Томислава (ЈМБГ:  0208950710756) из Београда, ул. Митрополита 

Стратимировића бр. 9, електронским путем кроз ЦИС поднео инвеститор Српска православна црква, Црквена 

општина Моравци, дана 05.07.2016. год, под бројем ROP-LIG-15448-CPI-1/2016. 

 

2. 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. 

  

ОО   ББ   РР   АА   ЗЗ   ЛЛ   ОО   ЖЖ   ЕЕ   ЊЊ   ЕЕ   
 

          Српска православна црква, Црквена општина Моравци, коју у подношењу захтева заступа пуномоћник 

Живковић Томислав (ЈМБГ:0208950710756) из Београда, ул. Митрополита Стратимировића бр. 9, поднео је 

овом органу захтев за грађевинску дозволу за изградњум зграде за обављање верских обреда - цркве посвећене 

Св. Великомученику Георгију, категорије објекта В и класификационог броја 127210, спратности По+П, бруто 

површине под објектом 83,88м
2
, укупне бруто развијене  грађевинске површине објекта 140,43 м

2
, укупне нето 

корисне површине објекта 116,85 м
2
,  на кат. парцели бр. 274 у К.о. Бранчић  . 

 

          По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 16. и 17. Правилника о 

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

утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију: 

 

- Овлашћење, односно пуномоћје којим инвеститор овлашћује пуномоћника за подношење захтева, које 

није потписано електронским квалификованим потписом;  

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу потписан квалификованим електронским потписом, израђен 

од стране гл. пројектанта Богољуба Ђорђевић, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 1215 03, са извештајем о 

извршеној техничкој контроли техничке документације бр. 20/16 од априла месеца 2016. год, 

израђеним од стране Предузећа „CONSULTOR“d.o.o.  Beograd, у pdf и dwfx формату, и одговорним 

вршиоцем тех. контроле Миланом Михајловић лиценца бр. 300 G 804 08, који садржи Локацијске 

услове 02 бр. 350-58/2015 од 16.10.2015. год. издате од стране  Одељења за Општу управу Општинске 

управе Општине Љиг и Решење о одобрењу трајне промене начина коришћења земљишта 02 бр. 320-

10/2016 од 07.04.2016. год. издато од стране Одељења за финансије Општинске управе Општине Љиг; 

- Пројекат за грађевинску дозволу израђен од стране Друштва за консалтинг, пројектовање и 

инжењеринг „СИГМАПРОЈЕКТ - ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Београд са одговорним пројектантом 

Предрагом Артуков, дипл инж. арх, бр. лиценце 300 H011 09, који чине: 



 

0) Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу,  бр. док. 36/16-Г, а главни пројектант је 

Богољуба Ђорђевић, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 1215 03; 

1) Пројекат архитектуре, бр. док. 36/16-А а главни пројектант је Предрагом Артуков, дипл инж. 

арх, бр. лиценце 300 H011 09;  

2) Пројекат конструкције, бр. док. 36/16, а главни пројектант је Петар Вуковић, дипл. инж. грађ, 

лиценца бр. 310 5607 03;  

3) Елаборат заштите од пожара, бр. док. 36/16-ЗОП, а главни пројекатнт је Јелена Мићић, дипл. 

инж. арх, лиценца бр. ИКС 300 332203 и МУП-а 07-152-231/12. 

- Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС за издавање грађевинске дозволе за објекте Б 

категорије, у износу од 3.000,00 динара, потписан електронским  квалификованим потписом; 

 
          Увидом у сам захтев утврђује се да постоје формални недостаци који спречавају даље поступање органа 

у овом предмету, с обзиром да уз захтев није приложена одговарајућа документација, и то: 

 
- Овлашћење, односно пуномоћје којим инвеститор овлашћује пуномоћника за подношење захтева мора 

бити потпиано квалификованим електронским потписом подносиоца захтева. На основу члана 3. став 2. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник 

РС“ бр. 113/2015) којим је прописана форма у којој се достављају акта и документација, наведено је да 

се сви документи подносиоца захтева  достављају у pdf формату потписани електронским 

квалификованим потписом. 

- Доказ да је плаћена накнада за промену намене, односно Решење о одобрењу трајне промене начина 
коришћења земљишта 02 бр. 320-10/2016 издато од стране Одељења за финансије Општинске управе 

Општине Љиг мора бити правноснажно, потписано електронским квалификованим потписом; 

- Подаци наведени у Изводу из пројектне документације нису и складу са издатим локацијским условима 

02 бр. 350-58/2015 од 16.10.2015. год, односно тачком 8. Којом је дефинисана документација која се 

доставља уз захтев за грађевинску дозволу. Локацијским условима је наведено да Пројекат за 

грађевинску дозволу треба да садржи Елаборат о геомеханичким истражним радовима, као и да се 

уз захтев достави грађевинска дозвола за саобраћајни прикључак на државни пут IIA реда, с обзиром да 

на основу Уредбе о категоризацији државних путева («Сл. Гласник РС», бр. 105/2013 и 119/2013) 

приступни пут представља државни пут II А реда, ознака пута 150, путни правац Ђуринци-Сопот-

Аранђеловац-Белановица-Љиг-Мионица-Дивци; На основу члана 17. Уредбе о локацијским условима 

(«Сл. Гласник РС», број 35/15) услове за изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут  – у овом 

случају  на државни пут II реда издаје управљач јавног пута - ЈП «Путеви Србије» Београд, у оквиру 

поступка спровођења обједињене процедуре. 

- На основу правилника о класификацији објеката ("Службеном гласнику РС", бр. 22/2015) 

предметни објекат је категорије објекта В и класификационог броја 127210 па представља захтевне 

објекте, па је у том смислу потребно прилагодити техничку документацију.  

 
           Како нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву због наведених недостатака, то 

је овај орган на основу члана 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015)  и члана 8ђ. став 2. Закона о планирању и изградњи поступио као 

у диспозитиву и захтев одбацио. 

 
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 

• 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 

 


