
 
       
 
 
 
 
 
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
       ОПШТИНA ЉИГ 
      Општинска управа 
 Одељење за општу управу 
            Бр. предмета:  
 ROP-LIG-14878-WA-3/2019 
Датум:13.08.2019.године. 
                 Љ  И  Г 
 

Одељење за oпшту управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по пријави овлашћеног 
лица Сање Спасојевић (ЈМБГ:1103987788426) маст. инж. грађ. из Славковице бб, Љиг, у име инвеститора 
Јовичић Драгана (ЈМБГ:2904951771213) из Гукоша, ул. Гукош бб, 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, 145/2014, 
83/2018 и 31/2019), члана 31, 32. и 33. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017),  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 Јовичић Драган (ЈМБГ:2904951771213) из Гукоша, ул. Гукош бб, 

пријавио радове на изградњи стамбеног објекта  категорије објекта А и класификационог броја 111011, 
спратности Су+Пр, бруто грађевинске површине под објектом 164,42m2, БРГП=198,18m2, укупне нето 
површине објекта 149,15m2, висине слемена објекта у односу на нулту коту +6,11m, на катастарској 
парцели број 1246/1 у К.о. Гукош, у свему према издатом решењу о грађевинској дозволи и пројектној 
документацији. 
 

Решење о грађевинској дозволи број ROP-LIG-14878-CPI-2/2019 издато 09.08.2019. од стране 
Одељења за Општу управу Општинске управе општине Љиг, правноснажно од  09.08.2019. год., саставни је 
део овог акта.  
 
            Датум почетка радова наведен у пријави је 13.08.2019. год, а датум завршетка радова је 
09.06.2024.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, доказ о уплати општинске административне таксе на основу Одлуке о измени одлуке о 
општинским административним таксама („Службени гласник Општине Љиг”, број 4/2016) за пријаву 
почетка извођења радова у износу од 500,00 динара, доказ о уплати републичке административне таксе у 
износу од 910,00 дин, чији је износ утврђен тарифним бројем 171а. Закона о републичким 
административним таксама, доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 320,00 дин и 
доказ о измирењу доприноса за уређење грађевинског земљишта у износу од 1633,00 динара дана 
10.08.2019.године. 
 
            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, 96/2016 и 120/2017) испуњени.  
 
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 
 


