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Л а ј к о в а ц 

 

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, решавајући по захтеву „ТОП ДЕИСА“д.о.о., ул. Краља Петра бр.58/6, 

Београд, за издавање употребне дозволе, а на основу члана 158. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 - одлуке УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 

145/2014), члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл.гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 146. 

Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев „ТОП ДЕИСА“д.о.о., из Београда, (Матични број: 20890223, 

ПИБ: 107885504) број ROP-LAJ-33383-IUP-5/2018 од 17.01.2018. године, за издавање 

решења о употребној дозволи за изградњу објекта – наткривено складиште без зидова 

(Категорија: А Класификација: 125231), спратности објекта П+0, на кат. парцели број 

2471/8 К.О. Лајковац, као непотпун. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„ТОП ДЕИСА“д.о.о., из Београда, поднела је овом Одељењу захтев за издавање 

решења о употребној дозволи, за изградњу објекта – наткривено складиште без зидова, на 

кат. парцели број 2471/8 К.О. Лајковац, а који је заведен под бројем ROP-LAJ-33383-IUP-

5/2018 од 17.01.2018. године. 

По пријему овог захтева надлежни орган је, поступајући по одредбама из члана 42. 

и 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл.гласник РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) утврдио да је подносилац захтева 

доставио следећу документацију: 

 Елаборат геодетских радова за изведени објекат; 

 Доказ о уплати оптинских и републичких административних такси и таксе 

за ЦЕОП; 

 Овлашћење за подношење захтева 

 



У скалду са чланом 158. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлуке УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), ово одељење је закључило 

да је за потребе издавања употребне дозволе за предметни објекат потебно доставити 

следећу документацију: 

 Извештај комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат 

подобан за употребу са предлогом да се може издати употребна дозвола. 

Како нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву због 

наведених недостатака, то је овај орган на основу члана 44. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС", број 113/2015 и 

96/2016 и 120/2017), поступио као у диспозитиву овог закључка. 

Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев уз достављање наведене 

документације у року од десет дана, а најкасније у року од 30. дана од дана објављивања 

закључка без обавезе плаћања административних такси. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се уложити 

приговор Општинском већу општине Лајковац, преко овог Одељења у року од 3 дана од 

дана његовог достављања. 

 

Закључак доставити: 

 Подносиоцу захтева;  

 А р х и в и. 

 

 

 

 

  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

  Бојана Бојичић, дипл.пр.планер 

 


