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Одељење за oпшту управу Општинске управе Општине Љиг, решавајући на основу 

усаглашеног захтева ииннввеессттииттоорраа  ААннђђееллиићћ  ДДааррккаа  ((1110988783424))  иизз  ЉЉииггаа,,  уулл..  ДДррииннссккее  ДДииввииззиијјее  

бббб, за издавање решења о одобрењу извођења радова, на основу  члана 145.  став 1. 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), чл. 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) и члана 58. Закона о општем управном поступку („Службени 
лист СРЈ” бр.33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10) доноси: 
 
 

РР ЕЕ ШШ ЕЕ ЊЊ ЕЕ   
 
 
           Одобрава се  ииннввеессттииттоорруу  ААннђђееллиићћ  ДДааррккуу  ((1110988783424))  иизз  ЉЉииггаа,,  уулл..  ДДррииннссккее  ДДииввииззиијјее  

бббб, извођење радова на инвестиционом одржавању пословног објекта категорије Б и 
класификационог броја 121113, бруто развијене грађевинске површине под објектом 70м2, који 
поседује привремену грађевинску дозволу и налази се на јавној површини, односно на кат. 
парцели бр. 4120 у К.о. Љиг, односно у Љигу у улици Хаџи Ђериној. 
          Планирани радови подразумевају замену кровног покривача, замену дотрајалих рогова, 
нове инсталације струје и молерско – фарбарске радове.    
           Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, Уговор о 
купопродаји непокретности закључен 31.12.2015. године, Решење 02 бр. 352-2-13/2016 од 
14.04.2016. годинеиздато од Одељења за финансије Општинске управе Општине Љиг и Уверење  
02 бр. 437-1-1/2016 издато 24.05.2016. год. од стране Одељења за финансије Општинске управе 
Општине Љиг, саставни су део овог решења.  
 

За предметне радове није прописана обавеза плаћања доприноса за уређење 
грађевинског земљишта. 

 
         

ОО   ББ   РР   АА   ЗЗ   ЛЛ   ОО   ЖЖ   ЕЕ   ЊЊ   ЕЕ   

  
 

ААннђђееллиићћ  ДДааррккоо  ((1110988783424))  иизз  ЉЉииггаа,,  уулл..  ДДррииннссккее  ДДииввииззиијјее  бббб,,  поднео је усаглашени 
захтев у обједињеној процедури електронским путем надлежном органу кроз ЦИС, под бројем 
ROP-LIG-10022-ISAWHA-2/2016  од 03.06.2016. год, за издавање решења о одобрењу извођења 
радова ближе описаног у диспозитиву овог решења. 

 
Уз захтев за  издавање решења, инвеститор је приложио следећу документацију: 

 
1) Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању; 
2) Уговор о купопродаји непокретности закључен 31.12.2015. године; 
3) Решење 02 бр. 352-2-13/2016 од 14.04.2016. године издато од стране  Одељења за 

финансије Општинске управе Општине Љиг; 
4) Уверење  02 бр. 437-1-1/2016 издато 24.05.2016. год. од стране Одељења за 

финансије Општинске управе Општине Љиг, којим се потврђује да се Анђелић Дарко 
из Љига, ул. Дринске Дивизије бб,  задужује по основу локалне комуналне таске за 
коришћење простора на јавној површини од 70 м2; 

5) Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у износу од 2,000,00 динара;  



 

6) Доказ о уплати административне таксе за издавање решења  у износу од 1350.00 
динара на основу Одлуке о општинским административним таксама („Службени 
гласник Општине Љиг”, број 10/2012 и 1/2013). 

 
    
           Како се, на основу члана 135. став 2. Закона о планирању и изградњи као одговарајуће 
право на земљишту сматра и право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, а имајући  
у виду да се ради о објекту привременог карактера са привременом грађевинском дозволом, за 
које, на основу Уверења  02 бр. 437-1-1/2016 издатог 24.05.2016. год. од стране Одељења за 
финансије Општинске управе Општине Љиг, се инвеститор радова Анђелић Дарко из Љига, ул. 
Дринске Дивизије бб,  задужује по основу локалне комуналне таске за коришћење простора на 
јавној површини од 70 м2, то је овај орган наведена документа прихватио као потребан доказ о 
одговарајућем праву на земљишту и објекту. 
 
          Како је инвеститор уз захтев за издавање решења поднео сву потребну документацију у 
складу са чланом 145. 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 28. и 29.  Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем  („Сл. гласник РС“ број 113/2015), то је решено као у 
диспозитиву решења у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о општем управном 
поступку.  
 

Упуство о правном средству: Против овог решења незадовољна страна може изјавити 
жалбу, у року од 8 дана од дана пријема истог, преко овог одељења, Министарству 
грађевинарства, саобрћаја и инфраструктуре – Колубарском округу Ваљево, таксирану са 300.00 
динара административне таксе. 
 

 
Решење доставити: 

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

 
                                                              

 
 

 
 

ОБРАДИЛА: 
Стручни  сарадник за урб. и грађ. 
Спасојевић Сања, дипл. инж. грађ. 

 
 
 
 
 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Ната Јовчић, дипл. правник 


