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Љ  И  Г  

 

 

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

завршетка израде темеља овлашћеног Владимира Коцића (ЈМБГ: 1503964710533) из Београда, ул. 

Живојина Лукића бр. 9, Нови Београд,  у име извођача радова NEGAL COMPANY (МБ: 20707879, 

ПИБ:106928974 ) из Ивањице,,  уулл..   Браће Симић бр. 38, на основу члана 152. 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  34. и 35. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ 

број 113/2015),  издаје: 

 

 

ПП ОО ТТ ВВ РР ДД УУ   

 

 

Којом се потврђује да је од стране овог Одељења извршена контрола усаглашености 

изграђених темеља стамбене зграде – монтажне куће ТИП 1, категорије А и класификационог 

броја 111011, спратности П+0, на кат. парцели бр. 274 у К.о. Штавица, инвеститора Павловић 

Стане из села Штавица, на ситуацији  темеља израђеној од 14.09.2016. год. и снимљеној од стране 

СЗР „Геометар“ Љиг.  

 

Темељи су израђени на кат. парцели бр. 274 у К.о. Штавица, у селу Штавица према 

грађевинској дозволи број ROP-LIG-22185-CPI-1/2016 од 02.09.2016. год. и усклађени су са 

Пројектом за грађевинску дозволу  бр. 25/2016 који је израђен од стране предузећа за 

пројектовање, инжењеринг и консалтинг „ЕЛКОМС“ д.о.о. из Београда. 

              

Уз  пријаву је достављен доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за пријаву завршетка израде 

темеља у износу од 500,00 динара и доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 

1.500,00 дин, чији је износ утврђен на основу Одлуке о измени одлуке о општинским 

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

 

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 
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