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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, решавајући по захтеву за издавање употребне дозволе ОПШТИНЕ 
ЛАЈКОВАЦ, ул. Омладински трг бр. 1, 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, 145/2014 i 
83/2018), члана 42-47. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл.гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017),  доноси: 
 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ, ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1, (Матични 

број: 07353154, ПИБ: 101343119), у својству инвеститора, захтев за употребу објекта број 
ROP-LAJ-38334-IUP-1/2018, чија је градња одобрена решењем број 351-74/2015-03 од 
06.11.2015. године, и то:   
 

 Oбјекта предшколске установе (Категорија: В; Класификација: 126310), 
спратности објекта П+1, габарита објекта 36,81 х 23,15 м, површине 
земљишта под објектом 674,30 м², бруто површине објекта 1307,40 м², нето 
површине објекта 1165,65 м², изграђеног на кат. парцели број 309/2 КО 
Лајковац, површине 68,20 а, која је уписана у листу непокретности број 554 
КО Лајковац, у јавној својини Општине Лајковац.  
 

КАО НЕПОТПУН. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ из Лајковца поднела је овом одељењу захтев за издавање 
употребне дозволе,  за објекат предшколске установе на кат. парцели бр. 309/2 КО Лајковац 
чија је градња одобрења решењем бр. 351-74/2015-03 од 06.11.2015. године а који је 
заведен под бр. ROP-LAJ-38334-IUP-1/2018 од 27.12.2018. године. 
 
 

Уз захтев, инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију: 
 



- Извештај Комисије о техничком прегледу објекта 
- Техничка документација: Пројекат изведеног објекта Предшколске установе 

„ЛЕПТИРИЋ“ Лајковац (0- Главна свеска и 3-Пројекат хидротехничких инсталација) 
- Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова 
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат и подземне инсталације 
- Сертификат о енергетским својствима 
- Решење о грађевинској дозволи бр. 351-74/2015-03 од 06.11.2015. године 
- Решење Министарсва унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, 

Одељења за ванредне ситуације Ваљево бр. 217-15113/18-1 од 30.11.2018. године 
- Изјава о завршетку израде темеља  
- Овалашћење за подношење захтева и 
- Накнада за ЦЕОП 

 
 
У складу са чланом 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл.гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), ово Одељење је 
закључило да је за потребе издавања употребне дозволе за предметни објекат неопходно 
доставити следећу документацију: 

 
1. Техничка документација: Уз захтев за издавање употребне дозволе од стране 

надлежног Одељења достављена је техничка документација тј. Пројекат 
изведеног објекта који се односи на део хидротехничких инсталација са 
Пројектом за извођење за хидротехничке инсталације. У складу са чланом 158. 
Закона о планирању и изградњи, инвеститор је у обавези да достави (ПЗИ) 
Пројекат за извођење за следеће области (1 – Пројекат архитектуре; 2 – 
Пројекат конструкција; 4 – Пројекат елетроенергетских инсталација; 5 – 
Пројекат телкомуникационих и сигналних инсталација и 6 - Пројекат сигналних 
инсталација). 
 

2. Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова мора бити 
потписана у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 
120/2017), што значи да печат и потпис мора бити видљив и да документ буде 
потписан електронским потписом од стране подносиоца захтева. 

 
3. Потврда од надлежног одељења о завршетку темеља и објекта у 

конструктивном смислу. 
 
те због наведених недостатака, донет је закључак као у диспозитиву.  
 
 

 Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев уз достављање наведене 
документације која неопходна како би се могло даље одлучивати, у року од 10. дана од 
дана пријема закључка, а најкасније 30. дана од дана објављивања закључка на интернет 



страници, без обавезе плаћања административних такси и накнада која су достављена уз 
захтев који је одбачен. 
 
 

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; 
- Архиви. 

 
 
 
          РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
    Бојичић Бојана, дипл. пр. планер 
 

 

 


