
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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Општинска управа 

Одељење за општу управу 
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Љ  И  Г 

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

за пројектовање „КВАДРАТ+“ Петница бб, Ваљево (МБ:60103577; ПИБ:104381376), кога заступа Катарина 

Новаковић (ЈМБГ:2309966775023) из Ваљева, у име инвеститора Црквене општине Цветановац 
(МБ:17662627,ПИБ:101826249), 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 17.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени 

гласник РС“ бр. 22/2015) доноси: 
 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Одбацује се захтев инвеститора Црквене општине Цветановац (МБ:17662627,ПИБ:101826249),   

за издавање грађевинске дозволе за  изградњу  зграде за обављање верских обреда – објекта цркве  В 

категорије и класификационе ознаке 127210, бруто површине објекта 65,64м
2
, на катастарским 

парцелама бр. 124/1 и 125/1 у К.о. Бошњановић, односно у селу Бошњановић, због неиспуњености 

формалних услова за поступање по захтеву. 
 

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, нити поново 

плаћа административну таксу.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
            Црквена општина Цветановац (МБ:17662627,ПИБ:101826249) преко овлашћеног Бироа за 

пројектовање „КВАДРАТ+“ Петница бб, Ваљево (МБ:60103577; ПИБ:104381376), кога заступа Катарина 

Новаковић (ЈМБГ:2309966775023) из Ваљева, поднела је овом органу захтев за грађевинску дозволу за 

изградњу зграде за обављање верских обреда – објекта цркве  В категорије и класификационе ознаке 127210, на 

катастарским парцелама бр. 124/1 и 125/1 у К.о. Бошњановић, односно у селу Бошњанови, електронским путем 

кроз ЦИС дана 11.03.2017. год, под бројем ROP-LIG-20767-CPI-4/2017. 

            

          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), 

утврдио да је подносилац уз захтев доставио следећу документацију: 

• Извод из пројекта за грађевинску дозволу израђен у октобру 2016. год. од стране Бироа за пројектовање 

„КВАДРАТ+“ Петница бб, Ваљево, са главним пројектантом Катарином Новаковић, дипл. инж. арх, 

лиценца бр. 300 2388 03, са извршеном техничком контролом од стране Предузећа за пројектовање 

„Кућа на углу“ д.о.о. Крушевац, Карађорђева бр. 22; 

• Пројекат за грађевинску дозволу са потребним деловима, израђеним од стране Бироа за пројектовање 

„КВАДРАТ+“ Петница бб, Ваљево, са главним пројектантом Катарином Новаковић, дипл. инж. арх, 

лиценца бр. 300 2388 03; 

• Катастарско – топографски план предметне парцеле, у pdf форми, потписан квалификованим 

електронским потписом; 

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

квалификованим потписом; 



 

• Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС за издавање грађевинске дозволе, у износу од 

5.000,00 динара, потписан електронским  квалификованим потписом; 

 
            Ослобођено плаћања општинске административне таксе на основу члана 18. тачка 4а Одлуке о 

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

 
На основу чл. 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

увидом у сам захтев и приложену документацију, утврђује се да постоје формални недостаци који спречавају 

даље поступање органа у овом предмету, с обзиром да уз захтев није приложена одговарајућа документација: 

 

-  Доказ о извршеној промени намене кат. парцеле бр. 124/1 и 125/1 у К.о. Бошњановић, односно доказ о 

плаћеној накнади за промену намене земљишта, с обзиром да се, увидом у евиденцију Службе за катастар 

непокретности Љиг,  у  А листу предметне парцеле воде као пољопривредно и шумко земљиште.  

- Локацијским условима бр. ROP-LIG-20767-LOCH-2/2016 издатим дана 16.09.2017. год. у тачки 5.3. 

наведено је да је потребна израда пројекта препарцелације кат. парцела бр. 124/1 и 125/1 у К.о. Бошњановић, 

којим је потребно решити колски прилаз планираном објекту јавне намене. Наведени пројекат препарцелације 

је потврђен Потврдом 02бр. 350-54/2016 издатом од Одељења Опште управе Општинске управе Општине Љиг 

дана 22.11.2016. год, али је потребно исти спровести код Службе за катастар непокретности Љиг, а пре 

издавања грађевинске дозволе. 

 

            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 

- 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 

 


