
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ЉИГ 
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Одељење за општу управу 

Бр. предмета: ROP-LIG-35154-WA-1/2016 
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Датум: 04.01.2017.године. 

Љ  И  Г 

 

 

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

овлашћеног лица  Јелене Станојевић (ЈМБГ: 0301978715117) из Београда, испред предузећа „ГРОЛИТ-РАД“ 

д.о.о. (МБ: 07434367; ПИБ: 101017744), 7. јула бр. 19, Остружница, Београд, у име инвеститора НИС а.д. 

(МБ: 20084693; ПИБ: 104052135) Нови Сад, Народног фронта бр. 12,, 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 се потврђује да је инвеститор НИС а.д. (МБ: 20084693; ПИБ: 104052135) Нови Сад, 

Народног фронта бр. 12,,  пријавило радове на реконструкцији технолошке канализције - контролисаног 

прикупљања атмосферских вода са платоа комплекса бензинске станице и њихов предтретман сепаратором 

пре упуштања у реципијент, у оквиру станице за снабдевање горивом „ЉИГ 1“ на кат. парцели бр. 437/1 у 

К.о. Љиг, улица Равногорска бр. 25, Љиг, у свему према издатом решењу којим је одобрено извођење 

радова ROP-LIG-24324-ISAW-3/2016 од 30.12.2016. год.  

 

Датум почетка радова наведен у пријави је 10.01.2017. год, а датум завршетка радова је 10.04.2017. 

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

 

 На основу Обрачуна накнаде за уређење грађевинског земљишта 02 бр. 418-2-30/2016 од 

30.12.2016, односно чл. 8, 9, 11. и 16. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта („Сл. гласник Општине Љиг“ бр.1/2015), за наведене радове није предвиђено плаћање доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта.  

 

Инвеститор је уз пријаву  доставио доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за пријаву радова у износу од 

500,00 динара и доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 500,00 дин, чији је износ 

утврђен на основу Одлуке о измени одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник 

Општине Љиг”, број 4/2016). 

 

Поступајући по пријави овај орган је извршио проверу испуњености формалних услова за 

поступање по пријави и утврдио да су формални услови из члана 32. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015) испуњени.  

 

 

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


