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Љ  И  Г 

 

 

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

инвеститора Јанковић Радислава (ЈМБГ: 2612949950029) из Призрена, ул. Ђердапска 5/11 ,, 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 Јанковић Радислав (ЈМБГ: 2612949950029) из 

Призрена, ул. Ђердапска 5/11  пријавио радове на изградњи стамбеног објекта, категорије А и 

класификационог броја 111011, спратности П+0, основе објекта оквирних габарита 11,00х7,50м, 

бруто површине под објектом 82,50м
2
, укупне корисне површине објекта 68,72 м

2
, на катастарској 

парцели број 281/2 у К.о. Цветановац, односно у селу Цветановац. 

 

             Решење о грађевинској дозволи издато од стране Одељења за општу управу Општинске 

управе Општине Љиг 02бр. 351-69/2014 од 10.10.2014. год, Обрачун доприноса за уређење 

грађевинског земљишта  бр. 418-2-8 од 03.07.2014. године којим је утврђен допринос за уређење 

грађевинског земљишта у износу од 5.260,00 динара, доказ о уплати доприноса - уплатница у 

износу од 5.260,00 дин. од 10.10.2014. год, као доказ о једнократном измирењу обавеза у погледу 

плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни су део овог акта.  

 

           Датум почетка радова наведен у пријави је 10.10.2016. год, а датум завршетка радова је 

30.09.2019. год. Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве. 

 

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, дин, 

чији је износ утврђен на основу Одлуке о измени одлуке о општинским административним 

таксама („Службени гласник Општине Љиг”, број 4/2016). 

 

 

Потврду  доставити: 

• Подносиоцу захтева; 

• Грађевинској инспекцији; 

• Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа  
                         

                              

ОБРАДИЛА: 

Стручни сарадник за урбанизам и грађ. 

Спасојевић Сања, дипл. инж. грађ. 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Ната Јовчић, дипл. правник


