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Љ  И  Г  

 

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

завршетка израде темеља овлашћеног Бироа за пројектовање „РОТРИНГ“ ул. Душана Вукотића 

бр. 19, из Лазаревца, кога заступа Миодраг Минић (ЈМБГ:0910959970005) из Лазаревца, ул. 

Душана Вукотића 19, у име инвеститора Бушић Срђана (ЈМБГ:2805963771210) из Љига, ул. 

Зелени венац бр. 31, 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 гараже за пољопривредне машине са  надстрешницом, на кат. парцели бр. 

1013/3 у К.о. Гукош, инвеститора Бушић Срђана (ЈМБГ:2805963771210) из Љига, ул. Зелени 

венац бр. 31, на ситуацији  темеља израђеној од 31.10.2016. год. и снимљеној од стране СЗР 

„Геометар“ Љиг.  

 

Темељи су израђени на кат. парцели бр. 1013/3 у К.о. Гукош, у селу Гукош према решењу о 

одобрењу извођења радова  број ROP-LIG-19443-ISAW-3/2016 издатим од стране Одељења за 

Општу управу Општинске управе Општине Љиг од 13.10.2016. год. и усклађени су са техничком 

документацијом -  Идејним пројектом, број. тех. документације 11/16, израђеним oд стране Бироа 

за пројектовање „РОТРИНГ“ Лазаревац, ул. Душана Вукотића бр. 19. 

   

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, дипл. инж. грађ.  
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