
          
 
 
 
       РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
           ОПШТИНA ЉИГ  
         Општинска управа  
    Одељење за општу управу  
               Бр. предмета: 
     ROP-LIG-1598-IUP-1-TECCOR-5/2020 
         Датум:19.05.2020.год.  
                    Љ  И  Г 
 

            Одељење за oпшту управу Општинске управе oпштине Љиг, решавајући по службеној 
дужности, а на захтев Републичког геодетског завода, Службe за катастар непокретности Љиг, а за 
издавање ИЗМЕНЕ решења о употребној дозволи, на основу  члана 158a. 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, 31/2019, 
37/2019 - други закон и 9/2020), члана 42-47. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019)  и члана 136. Закона о општем управном 
поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), доноси: 
 

РР ЕЕ ШШ ЕЕ ЊЊ ЕЕ   
о измени Решења о употребној дозволи 

број: ROP-LIG-1598-IUP-1/2020 од 25.02.2020.године 
 
           МЕЊА СЕ Решење о употребној дозволи број ROP-LIG-1598-IUP-1/2020, од 25.02.2020. 
године, за пословно-стамбени објекат (формиран реконструкцијом и доградњом постојећег објекта), 
спратности Су+Пр+1+Пк, на катастарској парцели број 51279/1 у К.о. Љиг, издато од стране Одељења 
за oпшту управу Општинске управе oпштине Љиг, са изменом у односу на предходно издату дозволу у 
ставу 1. диспозитива, и то тако да се:      
           Брише став 1. диспозитива напред наведеног решења који гласи: 
           „ДОЗВОЉАВА СЕ Даничић Дејану (ЈМБГ:2409974771236), са уделом 1/2, из села Цветановац 
и Даничић Бојани (ЈМБГ:2409974771236), са уделом 1/2 , из Љига, УПОТРЕБА пословно-стамбеног 
објекта (формиран реконструкцијом и доградњом постојећег објекта), спратности Су+Пр+1+Пк, 
основе бруто грађевинске површине под објектом 135,00м2, БРГП=328,00м2, висине слемена објекта 
12,80м од коте терена, означен као бр. 1 на катастарској парцели број 51279/1 у К.о. Љиг.“ 
 

          и уместо њега уписује следеће: 
 
          „ДОЗВОЉАВА СЕ Даничић (Милорад) Дејану (ЈМБГ:2409974771236), са уделом 1/2, из села 
Цветановац и Даничић (Милорад) Бојани (ЈМБГ:2409974771236), са уделом 1/2, из Љига, 
УПОТРЕБА пословно-стамбеног објекта, спратности Су+Пр+1+Пк, основе бруто грађевинске 
површине под објектом 135,00м2, БРГП=328,00м2, висине слемена објекта 12,80м од коте терена, 
означен као број 1 на катастарској парцели број 51279/1 у К.о. Љиг, Елабората геодетских радова који 
је саставни део овог решења, формираног реконструкцијом и доградњом дела постојећег објекта раније 
уписаног у катастар као посебни део постојеће зграде - стан 1, корисне површине 51м2, приватне 
својине Даничић Дејана и Даничић Бојане, у уделима од 1/2. 
            Објекат број 4 истог Елабората, габарита 8.50x8,10 м2, површине од 69м2, у власништву Љушић 
(Миладин) Петка (ЈМБГ:1206937933038), са уделом 1/1, формиран реконструкцијом и доградњом дела 
постојећег објекта раније уписаног у катастар као посебни део зграде - стан 2, корисне површине 51м2, 
приватне својине Љушић Петка, у уделу 1/1, није предмет ове употребне дозволе. 
            Постојећи објекат је уписан у катастра непокретности као породично стамбена зграда изграђена 
пре доношења прописа о изградњи објекта, спратности По+Пр, површине под објектом 135 м2, 
власника Даничић (Милорад) Дејана, са уделом 1/4, Даничић (Милорад) Бојане, са уделом 1/4 и 
Љушић (Миладин) Петка, са уделом од 2/4, посебних делова зграде, стан 1, корисне површине 51м2, 
приватне својине Даничић Дејана и Даничић Бојане, у уделима од 1/2 и стан 2, корисне површине 
51м2, приватне својине Љушић Петка, у уделу 1/1.“ 



           У осталом делу Решење о употребној дозволи број: ROP-LIG-1598-IUP-1/2020 од 
25.02.2020.године остаје непромењено . 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

На основу Обавештења Републичког геодетског завода, Службe за катастар 
непокретности Љиг, достављеног у обједињеној процедури електронским путем надлежном органу 
кроз ЦИС, под бројем 952-02-18-010-1218/2020 дана 09.04.2020. год, за издавање измене Решења о 
употребној дозволи објекта ближе описаног у диспозитиву овог решења и члана 158а. 3акона о 
планирању и ("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, 31/2019, 
37/2019 - други закон и 9/2020), чл. 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) и члана 136. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), овај орган је сагледао 
податке издатог решења о употребној дозволи, податке у елаборату геодетских радова и податке 
уписане у катастар непокретности за КО Љиг; у погледу објеката број 1. и 4. на катастарској парцели 
број 51279/1, и одлучено је као у дипозитиву овог Решења. 

 
Упуство о правном средству: Против овог решења незадовољна страна може изјавити жалбу у 

року од 8 дана од дана пријема истог, преко овог одељења, Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре – Колубарском управном округу Ваљево, таксирану са 480.00 динара 
административне таксе, на број рачуна 840-742221843-57, модел 97, позив на број 12-061. 
 
 
Решење доставити: 
 

• Подносиоцу захтева; 
• РГЗ-у, Служби за катастар непокретности Љиг; 
• Надлежној испекцији; 
• Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа  

 
 
 
 
ОБРАДИЛА:                         
Млађи сарадник за урб. и грађ.                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА         
Тамара Војиновић, маст. инж. арх.                                                     Ната Јовчић, дипл. правник 

           
 


	О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

