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Л а ј к о в а ц 
 
 

 Општинска управа општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и просторно 
ланирање, решавајући по захтеву Драгана Симић из Горњег Мушића-Мионица ЈМБГ 1409962771016, 
за издавање употребне дозволе,   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, 83/2018 и 31/2019), члана 45. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, 
број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 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, Драгану Симић из Горњег Мушића-Мионица ЈМБГ 1409962771016,  употреба 
пословног  објекта, чија је градња одобрена решењем број 351/18-97-03 од 15.11.1997. године, и то:   
 

 Пословни објекат- који служи за обављање угоститељске делатности-кафић, 
(Категорија: Б; Класификација: 121113), спратности објекта П+0, бруто развијена 
површина од 33м2, нето површина објекта 27,94м2, изграђеног на кат. парцели број 
247/6 КО Лајковац, површине 33м2, која је уписана у Листу непокретности број 554 КО 
Лајковац као градско грађевинско земљиште у јавној својини општине Лајковац.  
 
Објекат за који се издаје употребна дозвола је уписан у листу непокретности број 554 КО 
Лајковац, као објекат под редним бројем 1. по врсти права, држалац а по облику 
приватна својина Драгана Симић из Горњег Мушића.   

       
            Саставни део овог решења чини Извештај о извршеном техничком прегледу са предлогом за 
употребу објекта који је сачињен од стране Комисије коју чине одговорни пројектанти и то: Марко 
Мандић, дипл. Инж. Грађ. број лиценце 310 М500 13, за област А/G и водовод и канализацију,   Сандић 
Радован, дипл. Инж. Елек. Лиценца број 350 1268 03 за област електротехничке инсталације и Сандић 
Душице дипл. Инж. Елек. Лиценца број 350 392803; 07 152-232/13 за спроведене мере заштите од 
пожара. 

 
 Пословни објекат  је прикључен на електро, водоводну и канализациону мрежу. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Драган Симић из Горњег Мушића-Мионица ЈМБГ 1409962771016, поднео је захтев овом 

Одељењу, за издавање употребне дозволе за Пословни објекат- (Категорија: Б; Класификација: 
121113), спратности објекта П+0,  који је изграђено, на кат. парцели бр. 247/6 КО Лајковац, а који је 
заведен под бројем : ROP-LAJ-17532-IUP-1/2019 од 24.06.2019. године 

 



Решавајући по поднетом захтеву, за издавање употребне дозволе за предметни објекат, а на 
основу документације коју сачињава: 

-Уверење број 351-42/2019-03 од 04.06.2019. године издатог од стране Одељења за 
урбанистичке послове и просторно планирање о чињеницама из службене евиденције -да је за 
изградњу објекта за који је поднет захтев за издавање употребне дозволе издато решење о 
грађевинској дозволи број 351/18-97-03 од 15.11.1997. године 

- Препис листа непокретности бр. 554 КО Лајковац; 
- Елаборат геодетских радова; 
- Споразум закључен између Општине Лајковац и ПП РАД  Уб 
- Уговор о купопродаји закључен између ПП РАД Уб и Симић Драгана 
- Решење Службе за катастар непокретности Лајковац број 952-02-4-005-57876/2019 од 

10.05.2019. године 
- Одлука о одређивању лица за технички пријем објекта  

- Записник о техничком прегледу објекта бр. 19-2/2019; 

- Пуномоће за подношење захтева; 

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

- Доказ о уплати републичке административне таксе за подношења захтева и за доношење 

решење којим се одобрава употреба објекта 

 

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, 83/2018 и 31/2019) утврдило да су испуњени сви законом 
предвиђени услови да се инвеститору одобри употреба пословног објекта изграђеног на кат. парцели 
бр. 247/6 КО Лајковац, па је стога донето решење као у диспозитиву. 
 
               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 пријема 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;                                                       Н а ч е л н и к 
                       Граћевинском инспектору и                        Живорад Бојичић дипл. правник 

- А р х и в и. 
                                                                                           

 


