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             Одељење за oпшту управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву Сајић 
Гордане (ЈМБГ: 2505971776228) из Љига, ул. Колубарска бр. 9, за издавање решења, на основу 
члана 145. 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 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ” број 
33/97 и 31/01), члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015), решења Начелника Општинске управе Љиг 02 бр. ЛД 399 
од 27.04.2009. године, којим се овлашћује Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу да 
потписује управна и вануправна акта,  доноси: 
 
 

РР ЕЕ ШШ ЕЕ ЊЊ ЕЕ   
 
 

Одобрава се Сајић Гордани (ЈМБГ: 2505971776228) из Љига, ул. Колубарска бр. 9, 
извођење радова на изградњи помоћног објекта – летње кухиње са гаражом и оставом за дрва, 
категорије А и класификационог броја 111011 спратности П+0, основе габарита 8,75x4,50 m + 
7,00х3,75m, укупне бруто површина објекта 65,62 m2, укупне нето површине објекта 54,12 m2, 
висине слемена 4,15 m, у Љигу, улици Карађорђевој бб, односно на катастарској парцели број 
51193/1 у К.о. Љиг. Предрачунска вредност предметног објекта износи 1.874.700,00 динара.  

 
Идејни пројекат израђен на катастарско – геодетској подлози са главном свеском, израђен 

од стране СГЗР „БИМИНГ“ Мионица, Препис листа непокретности број 1872 за К.о. Љиг од 
22.02.2016. године, издат под бројем 953-1/2016-144 и Решење о извршеној конверзији предметне 
парцеле, број 952-02-4-117/2016 од 25.02.2016. год, издати од стране Републичког геодетског 
завода, Службе за катастар непокретности Љиг, Сагласност власника суседне парцеле оверена у 
Основном суду у Мионици, OV I бр. 407/2016 од 25.02.2016. год.  саставни су део овог решења.  

 
Утврђује се за објекат из става 1. диспозитива допринос за уређење грађевинског 

земљишта у износу од 50.189,00 динара, који се уплаћује на број жиро рачуна 840-742253843-87, 
модел 97 позив на 680612505971776228, прималац Општина Љиг, на основу Одлуке о 
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. гласник Општине Љиг“ бр. 
1/2015) и обрачуна  доприноса бр. 418-2-4/2016 од 24.02.2016. год, уз обавезу инвеститора да 
изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта једнократно у целости најкасније 
до подношења пријаве. 

 
           Инвеститор је, на основу члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015), дужан да органу који је издао 
решење пријави почетак радова кроз ЦИС, најкасније осам дана пре почетка извођења радова, 
при чему пријава треба да садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења 
радова.  

  

  

ОО   ББ   РР   АА   ЗЗ   ЛЛ   ОО   ЖЖ   ЕЕ   ЊЊ   ЕЕ   
 
 

Сајић Гордана (ЈМБГ: 2505971776228) из Љига, ул. Колубарска бр. 9, поднела је захтев 
за издавање решења о одобрењу извођења радова, а на основу усаглашеног захтева у 



обједињеној процедури електронским путем надлежном органу кроз ЦИС, под бројем ROP-LIG-
940-ISAWHA-2/2016 од 18.03.2016. год. 

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

1) Идејни пројекат, број. тех. документације IDR-01-1/16, израђен oд стране СГЗР 
„БИМИНГ“ Мионица, а главни пројектант је Момир Ранковићовић, дипл. инж. грађ, 
број лиценце 310 5650 03; Идејни пројекат чине: 

• Главна свеска идејног пројекта – главни пројектант је Момир Ранковићовић, 
дипл. инж. грађ, број лиценце 310 5650 03; 

• Пројекат архитектуре –главни пројектант је Момир Ранковићовић, дипл. инж. 
грађ, број лиценце 310 5650 03; 

2) Препис листа непокретности број 1872 за К.о. Љиг од 22.02.2016. године издат под 
бројем 953-1/2016-144 од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар 
непокретности Љиг; 

3) Решење број 952-02-4-117/2016 издато 25.02.2016. године од стране Републичког 
геодетског завода, Службе за катастар непокретности Љиг, као докз да је извршена 
конверзија предметне парцеле; 

4) Сагласност власника суседне кат. парцеле бр. 51193/3 у К.о. Љиг да се предметни 
објекат може градити на растојању мањем од прописаног Планом генералне 
регулације насеља Љиг („Сл. гласник РС“ бр. 5/2014), оверена у Основном суду у 
Мионици OV Iбр. 407/2016 од 25.02.2016. год;  

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 је инвеститор уз захтев и усаглашени 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), те Правилником о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015),  то је 
решено као у диспозитиву решења у складу са чл. 145. став 5. Закона о  планирању и изградњи  и 
Закона 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, саобраћаја и инфраструктуре – Колубарском управном округу Ваљево, таксирану 
са 300.00 динара административне таксе. 

 
Решење доставити: 
 

• Сајић Гордани из Љига, ул. Колубарска бр. 9;  
• Грађевинској инспекцији; 
• Архиви                                                                        

 
 
 

 
 

 

 

ОБРАДИЛА: 
Стручни сарадник за урб. и грађ. 

Сања Спасојевић, дипл. инж. грађ. 
                                        
                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

           
 

 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Ната Јовчић, дипл. правник 

 

(м.п.) 
 
 
 


