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Одељење за oпшту управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по пријави за 
почетак извођења радова овлашћеног лица Дарка Кулинчевић, испред Предузећа за 
пројектовање, инжењеринг и услуге „ТЕХНОПЛАН 014“ Ваљево, у име ииннввеессттииттоорраа  ООппшшттииннее  

ЉЉиигг  (МБ: 07099665; ПИБ:101286153),,  ЉЉиигг,,  уулл..  ККаарраађђооррђђеевваа    ббрр..  77, на основу члана 148. 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 161. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ” број 33/97 и 
31/01), члана  31, 32. и 33. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015) и Правилника о објектима на које се не 
примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 85/2015),  
издаје: 

 

ПП ОО ТТ ВВ РР ДД УУ   

ПП РР ИИ ЈЈ АА ВВ ЕЕ   ПП ОО ЧЧ ЕЕ ТТ КК АА   ИИ ЗЗ ВВ ОО ЂЂ ЕЕ ЊЊ АА   РР АА ДД ОО ВВ АА   
 

Којом потврђује да је  ООппшшттииннаа  ЉЉиигг  (МБ: 07099665; ПИБ:101286153),,  ЉЉиигг,,  уулл..  

ККаарраађђооррђђеевваа  ббрр..  77,,  као инвеститор пријавила радове на изградњи помоћног објекта – 
надстрешнице зграде Општине Љиг, спратности Пр+0, основе оквирних габарита 7,26х2,93m, 

бруто развијене грађевинске површине под објектом 21,27 м2, нето корисне површине објекта 
20,78 м2,  висине објекта  3.60 m, и реконструкцији тротаора испред зграде Општине Љиг у укупној 
дужини од 42,81 м, на кат. парцели бр. 51129/5 у К.о. Љиг, у Љигу. 

 
             Решење о одобрењу извођења радова издато од стране Одељења за општу управу 
Општинске управе Општине Љиг број ROP-LIG-17813-ISAW-1/2016  од 26.07.2016. год, Обрачун 
накнаде за уређење грађевинског земљишта 02 бр. 418-2-11/2016 од 21.06.2016. којим се  објекат 
ослобађа плаћања доприноса на основу  члана 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта („Сл. гласник Општине Љиг“ бр. 1/2015), Овлашћење којим председник 
Општине Љиг као заступник инвеститора овлашћује пуномоћника Дарка Кулинчевић, одговорног 
лица пројектанта предметних радова испред Предузећа за пројектовање, инжењеринг и услуге 
„ТЕХНОПЛАН 014“ Ваљево, за подношење захтева и електронско потписивање докумената, доказ 
о уплати накнаде за ЦЕОП за пријаву радова у износу од 500,00 динара, саставни су део овог 
акта.  
           Датум почетка радова наведен у пријави је 26.07.2016. год, а датум завршетка радова је 
26.07.2018. год. Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве. 
 

   На основу члана 18. Закона о републичким административним таксама ("Службени 
гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 83/2015 и 112/2015)  
и члана 19. став 1. Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник 
Општине Љиг”, број 10/2012 и 1/2013) органи, организације и институције РС су ослобођени 
плаћања таксе за израду потврде.  
 
Потврду  доставити: 

• Подносиоцу захтева; 
• Грађевинској инспекцији; 
• Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа  

 
ОБРАДИЛА: 
Стручни сарадник за урбанизам и грађ. 
Спасојевић Сања 
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