
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
Општинска управа 
Одељење за урбанистичке послове  
и просторно планирање 
Број: ROP-LAJ-1932-IUPH-10/2019 
Датум:08.04.2019. године 
Л а ј к о в а ц 
 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, решавајући по захтеву ОДС ЕПС Дистрибуција Београд доо огранак 
ЕД Лазаревац 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, 145/2014 и 83/2018), члана 42-47. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 
120/2017), и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 
18/2016),  доноси: 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 
 
 
 

ОДОБРАВА СЕ, ОДС ЕПС Дистрибуција Београд доо огранак ЕД Лазаревац, 
матични број 07005466 ПИБ 100001378 у својству инвеститора, употреба објекта, чија је 
градња одобрена решењем број ROP-LAJ-9312-ISAW-4/2018 од 21.09.2018                                                          
године, и то:   

 
        -ТС 10/0,42kV; 2х630 „Бајића кафана“Лајковац са кабловским водом 10kV и 

приводом 1kV, за потребе напајања стамбено пословног објекта на кат. парцели број 
481 и 485/1 КО Лајковац и осталих потрошача ЕД Лазаревац на катастарским парцелама 
број 851/1, 481 и 485/1 КО Лајковац, (категорије Г, класификације 222410) изграђеног на 
кат. парцели број 485/1 КО Лајковац (уписане у Лист непокретности број 2349 КО 
Лајковац као градско грађевинско земљиште укупне површине 919м2), габарита 
550х470цм, површине земљишта под објектом 26м2, са највишом котом слемена од 
320цм,  

    -кабловског вода 10кV (категорије Г, класификације 222410)  у дужини од 115м, 
на кат. парцелама 851/1 и 485/1 КО Лајковац и  

    -кабловског вода 1кV (категорије Г, класификације 222410 )од СБТС до КПК 
објекту у дужини од 25м на кат. парцели 485/1 КО Лајковац. 

 
   Teхнички преглед објекта је извршило привредно друштво „БС-ПРОЈЕКТ“ доо 

Ваљево  Доња Грабовица 132 ПИБ 106339959 матични број 20581042, председник и 
чланови комисије Слободан Теодосић дипл. ел. Инж. број лиценце 450 Е385 09 и 
Даринка Крстивојевић дип. Грађ. инж. број лиценце 310579503. 



                Употребна дозвола се издаје на основу Извештаја комисије за технички преглед 
објекта, изјаве инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова, снимка 
подземних инсталација, пројекта за извођење, елабората геодетских радова за 
изведени објекат и пријаве завршетка темеља и завршетка објекта у конструктивном 
смислу. 

 
Главни пројектант и одговорни пројектант за израду Пројекта за извођење 

радова и за електроенергетске инсталације је Никола Крљановић, дипл. Ел. Инж. 
Лиценца број 350-L152-12  а одговорни пројектант за пројекат конструкције је Љиљана 
Митровић дипл. грађ. инж. број лиценце 310 2540 03.  
 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 ОДС ЕПС Дистрибуција Београд доо огранак ЕД Лазаревац је поднео  захтев овом 
Одељењу, за издавање употребне дозволе за употребу објекта -ТС 10/0,42kV; 2х630 
„Бајића кафана“Лајковац са кабловским водом 10kV и приводом 1kV,  који је изграђен, 
на кат. парцели бр. 485/1  КО Лајковац, а који је заведен под бројем ROP-LAJ-1932-IUPH-
10/2019 од 12.03.2019. године. 

 
Решавајући по поднетом захтеву, за издавање употребне дозволе за предметни 

објекат, а на основу документације коју сачињава: 

- Решење о одобрењу извођења радова ROJ-LAJ – 19312-ISAW -4/2018. године, 
издато од стране Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање 
општинске управе општине Лајковац; 

- Извештаја комисије за технички пријем 
- Изјаве инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова, 
- Пројекта за извођење, 
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат, 
- Пријаве завршетка темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, 
- Уговор о поклону; 
- Пуномоћје за подношење захтева; 

- Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС за издавање решења 

у износу од 2.000,00 дин; 

- Доказ о уплати републичке административне таксе за подношења захтева у 

износу од 310,00 динара и за решење којим се одобрава употреба објекта за 

објекте Г категорије у износу од 18.000,00 динара  

 

ово Одељење је 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 и 83/2018) утврдило 
да су испуњени сви законом предвиђени услови да се инвеститору одобри употреба 
објекта изграђеног на кат. парцели бр. 485/1 КО Лајковац, па је стога донето решење као 
у диспозитиву. 
 



Републичка адм. такса је наплаћена у износу од 18.000,00 динара,  по тар. броју 
170. Закона о републичким адм. таксама. („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 
61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. изн., 55/12 - 
усклађени дин. изн, 93/12, 47/13 – услађени дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14 - 
усклађени дин. изн , 45/15 - усклађени дин. изн, 83/15, 112/15, 50/2016 - усклађени дин. 
изн и 61/2017 - усклађени дин. изн. 113/2017, 3/2018 - испр. и 50/2018 - усклађени дин. 
изн. и 95/2018). 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Београд – Колубарски 
округ у Ваљеву у року од 8 дана од дана достављања истог. 
          

Жалба се подноси преко овог органа и таксира са износом од 470,00 дин. РАТ 
према тарифном броју 6. Закона о републичким адм. таксама на жиро рачуна 840-
742221843-57, са позивом на број 97 30-055, шифра плаћања 153 . 

 
Решење доставити: 

- Подносиоцу захтева; 
- Граћевинском инспектору и 
- А р х и в и. 

                                                                           
                                                                                                               Н А Ч Е Л Н И К 
                                                                                             Живорад Бојичић дипл. прав. 
 

 


