
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНA ЉИГ 
Општинска управа 
Одељење за општу управу 
Број досијеа: ROP-5207/2019 
Бр. предмета: ROP-LIG-5207-LOC-1/2019 
Датум: 06.06.2019.године. 
Љ  И  Г 
 
            Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући по захтеву пуномоћника 
Живковић Томислава (ЈМБГ:0208950710756) из Београда, ул. Захумска 49, у име инвеститора правног лица 
Српске Православне Цркве, Црквена општина у Моравицама (МБ:17530437, ПИБ:109429685), 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: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
           ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за локацијске услове за кат. парцелу бр. 274 у К.о. Бранчић, за изградњу Цркве 
Светог Великомученика Георгија, категорије објекта В-захтевни објекти и класификационог броја 127210, који 
је овом органу поднео посредством овлашћеног лица Живковић Томислава (ЈМБГ:0208950710756) из Београда, 
инвеститор Српска Православна Црква, Црквена општина у Моравицама (МБ:17530437, ПИБ:109429685), дана 
07.03.2019. год, под бројем ROP-LIG-5207-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 Српска Православна Црква, Црквена општина у Моравицама (МБ:17530437, 
ПИБ:109429685), кога заступа пуномоћник Живковић Томислав (ЈМБГ:0208950710756) из Београда, ул. 
Захумска 49, поднео је овом органу захтев за локацијске услове за кат. парцелу бр. 274 у К.о. Бранчић, а 
изградњу Цркве Светог Великомученика Георгија, категорије објекта В-захтевни објекти и класификационог 
броја 127210, електронским путем кроз ЦИС дана 07.03.2019. год, под бројем  ROP-LIG-5207-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: 
 

– Идејно решење бр. 03/19-ИДР-А, израђено у марту месецу 2019. год. од стране предузећа за 
консталтинг, пројектовање и инжењеринг „СИГМАПРОЈЕКТ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о., ул. Косанчићев 
венац бр. 31,Београд и главног пројектанта Предрага Артуков, дипл. инж. арх. лиценца бр. 300 Н011 09; 

– Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 2.000,00 динара; 
 
            Увидом у сам захтев и приложену документацију, а на основу чл. 8. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем, утврђује се да постоје формални недостаци који спречавају даље 
поступање органа у овом предмету, с обзиром да уз захтев није приложена одговарајућа документација: 
 

1) Идејно решење није урађено у складу са одредбама Правилника који дефинише садржину, начин и 
поступак израде и вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта, с обзиром 
да нису јасно обележене и димензионисане регулациона и грађевинска линија у оквиру ситуационог 



плана. Како је у питању парцела која се граничи са државним путем II реда, грађевинску линију је 
потребно поставити на растојању 10м од регулационе, односно од трупа пута. У оквиру заштитног 
појаса, у овом случају 10м са обе стране јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских и 
других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних 
површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација које служе потребама 
јавног пута и саобраћаја на јавном путу. 
 

2) Грађевинска парцела и предметни јавни објекат морају имати приступ на јавну саобраћајну 
површину. 
Идејним решењем које је приложено уз захтев, предвиђен је приступ парцели и планираном објекту 
путем који води преко суседних парцела, а за који није јасно дефинисан пад терена, с обзиром на 
неприступачност терена којим је предвиђена градња приступне саобраћајнице, као и чињеницу да за 
посматрано подручје не постоје детаљна геотехничка истраживања.   

 
           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 решења, 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 решења 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 
 
 

 


