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Љ  И  Г 
 

Одељење за oпшту управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по пријави 

радова овлашћеног лица Јанковић Богољуба (ЈМБГ:2905969771217) из Љига, у име Привредног 

друштва за производњу материјала за завршне радове у грађевинарству „BOPEX“ д.о.о. Љиг 

(ПИБ:101956434, МБ:06234038). Хаџи Рувимова бр. 10, за почетак извођења радова, 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),  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 овлашћено лице Јанковић Богољуб (ЈМБГ:2905969771217) из Љига, у 

име Привредног друштва за производњу материјала за завршне радове у грађевинарству „BOPEX“ 

д.о.о. Љиг (ПИБ:101956434, МБ:06234038). Хаџи Рувимова бр. 10, пријавио радове на изгадњи 

стубне бетонске трафостанице СБТС 10(20)/0,42 kV до 250 kVА, са прикључним водом 10 kV, 

категорије објекта Г, класификационе ознаке 223420, на катастарским парцелама број 51300/1 и 

51300/6 у К.о. Љиг, у Љигу, у улици Железничкој. 

 

             Решење о одобрењу извођења радова издато од стране Одељења за општу управу 

Општинске управе Општине Љиг 02 број 351-55/2015 од 12.10.2015. год, Уговор о изградњи СБТС 

10/0,42 kV до 250 kVА, са прикључним водом 10 kV закључен 25.09.2016. год. између инвеститора 

и извођа радова Дарка Недељковић, испред фирме  ПЦ ТЕЛ д.о.о. Крчмар б.б. (МБ:17432419), 

Уговор о заједничком улагању на изградњи наведених електроенергетских објеката закључен под 

бројем 02/4-9961/1 дана 29.12.2015. год. између инвеститора и ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, 

Електродистрибуција Лазаревац, саставни су део овог акта. 

            

           Датум почетка радова наведен у пријави је 21.12.2016. год, а датум завршетка радова је 

25.12.2016. год. Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве. 

 

Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде објекта у 

конструктивном  смислу, одмах по завршетку те фазе изградње. Надлежна грађевинска 

инспекција је обавезна да у року од три радна дана по пријему обавештења изврши инспекцијски 

надзор изграђеног објекта у складу са Законом и да о резултатима тог надзора обавести надлежни 

орган. 

 

Потврду  доставити: 

• Подносиоцу захтева; 

• Грађевинској инспекцији; 

• Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа  

                                                       

ОБРАДИЛА: 

Стручни сарадник за урбанизам и грађ. 

Спасојевић Сања 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Ната Јовчић, дипл. правник


