
 
       
 
 
 
 
 
 
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
       ОПШТИНA ЉИГ 
      Општинска управа 
 Одељење за општу управу 
            Бр. предмета:  
ROP-LIG-945-CCF-5-DP-2/2019 
Датум: 23.07.2019. године. 
                 Љ  И  Г 
 

Одељење за oпшту управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по пријави инвеститора 
Бабић Ђорђа (ЈМБГ:1006971783429) из Дружетића, Горњи Милановац, за завршетaк израде темеља, 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, 
145/2014, 83/2018 и 31/2019), члана 34. и 35. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), и чл. 30. Закона о општем 
управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016), издаје: 

  
ПП ОО ТТ ВВ РР ДД УУ   

 
 

 Којом се потврђује да је од стране овог Одељења извршена контрола усаглашености изграђених 
темеља приземне пољопривредне зграде - Хидрофорске кућице, категорије објекта А, класификационе 
ознаке 127141, спратности П+0, на кат. парцели бр. 975/4 у К.о. Живковци, инвеститора Бабић Ђорђа 
(ЈМБГ:1006971783429) из Дружетића, Горњи Милановац, који су евидентирани на геодетском снимку 
изграђених темеља, израђеном дана 06.06.2019. год., од стране геодетске канцеларије стране СЗР 
„Геометар“ Ваљево, експозитура Љиг, геометра Александра Милошевић. 

 
 Током израде темеља на кат. парцели бр. 975/4 у К.о. Живковци, односно у селу Живковци, 

ОДСТУПЉЕНО ЈЕ од решења о грађевинској дозволи број ROP-LIG-945-ISAW-2/2019 издатог 
16.04.2019. од стране Одељења за Општу управу Општинске управе општине Љиг, правноснажног од  
25.04.2019. год. и техничке документације - Идејног пројекта, бр. док. ИДП-01/2019, израђеног у априлу 
2019. год. од стране фирме „ОРТОПЛАН“ д.о.о. ул. Косте Милетића бр. 3, Аранђеловац, и одговорног 
пројектанта Омиљене Милошевић, дипл.инж.грађ.  лиценца бр. 310 6004 03. На основу приложене изјаве, 
извођач радова је физичко лице, квалификовано за делатност изградње мањих помоћних објеката, 
Десивојевић Веља из Калањеваца, Љиг, а одговорни извођач радова је Биљана Филиповић, грађ. инж., број 
лиценце: 800 1125 08. 

 
 Уз пријаву је достављена Изјава одговорног извођача радова, Геодетски снимак изграђених темеља 

израђен 06.06.2019. год. од стране СЗР „ГЕОМЕТАР“ Ваљево, експозитура Љиг и геометра Милошевић 
Александра, доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за пријаву завршетка израде темеља у износу од 500,00 
динара, 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) и доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 1.370,00 дин, 
чији је износ је утврђен тарифним бројем 164. Закона о републичким административним таксама. 

 
 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:                           
Саветник на пословима за урбанизам и грађ.                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Војиновић Тамара, дипл. инж. арх.                                                         Ната Јовчић, дипл. правник 
 

 


