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Л а ј к о в а ц 
 

 Општинска управа општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 
просторно планирање, решавајући по захтеву Слободана Грбић ПРЕДУЗЕТНИК СЗТУР 
„Привилеге“Краља Петра Првог 13 Лајковац, ЈМБГ 2707979710368, 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, инвеститору Слободану Грбић ПРЕДУЗЕТНИК СЗТУР „Привилеге“ 
Краља Петра Првог 13 Лајковац, ЈМБГ 2707979710368,  употреба стамбеног   објекта, чија 
је градња одобрена решењем о грађевинској дозволи број. ROP-LAJ-29560-CPI-1/2017 
од 29.09.2017године, категорије А, класификације 111011, спратности Пр+0, развијене 
бруто површине 170,4м2, нето површине 142,24м2,површине земљишта под објектом 
од 168,00м2, висине објекта од темеља до највише тачке крова од 6,40м, изграђеног на 
катастарској парцели број 362/2 КО Лајковац која је уписана у Лист непокретности број 
2344 КО Лајковац по врсти земљишта као градско грађевинско земљиште површине  
449м2. 
 
        Саставни део овог решења чини Записник о техничком прегледу објекта са 
Потврдом за издавање употребне дозволе сачињених од стране Владана Чоловић дипл. 
инж. грађ. као одговорног пројектанта са лиценцом број 310 Н641 09. 
 
       Стамбени објекат  је прикључен на јавне електроенергетске инсталације и јавну 
водоводну и канализациону мрежу. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
             Слободан Грбић ПРЕДУЗЕТНИК СЗТУР „Привилеге“ Краља Петра Првог 13 
Лајковац, ЈМБГ 2707979710368, у својству инвеститора, преко свог пуномоћника 
Владана Чоловић из Лајковца улица Краља Петра првог 4/37, поднео је захтев овом 
Одељењу, за издавање употребне дозволе за стамбени објекат (Категорија: А; 
Класификација: 111011), спратности објекта Пр+0,  који је изграђено, на кат. парцели бр. 



362/2 КО Лајковац, а који је заведен под бројем : ROP-LAJ-23040-IUP-1/2019 од 
06.08.2019. године. 
             Уз захтев инвеститор је доставио следећу документацију: 
             -доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење 
решења којим се дозвољава употреба објекта као и доказ о уплати накнаде за 
Централну евиденцију, 
             -елаборат геодетских радова за изведени објекат и елаборат геодтских радова за 
подземне инсталације, 
             -доказ да је објекат прикључен на јавне електроенергетске инсталације и јавну 
водоводну и канализациону мрежу (рачун Електропривреде Србије и ЈП Градска 
Чистоћа Лајковац),  
            -одлуку о одређивању лица за технички пријем објекта, 
           -записник о извршеном прегледу објекта са Потврдом за издавање употребне 
дозволе,  
           -пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем. 
 
              Увидом у достављену документацију надлежно одељење је констатовало да је 
изградња предметног објекта инвеститору одобрена Решењем о грађевинској дозволи 
број ROP-LAJ-29560-CPI-1/2017 од 29.09.2017године, да је по поднетој пријави радова 
инвеститору издата Потврда о пријави радова broj ROP-LAJ-30643-WA-1/2017 oд 
05.10.2017. године, да су поднете изјаве о завршетку темеља и завршетку објекта у 
конструктивном смислу о чему је грађевински инспектор општине Лајковац издао 
потврде број ROP-LAJ-1957-CCF-1/2018 od 31.01.2018 године и број ROP-LAJ-1957-COFS-
9/2019 od 17.05.2019. године. У записнику о техничком прегледу објекта, констатовано 
је да је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом и пројектом за грађевинску 
дозволу као и то да је објекат прикључен на инфраструктурну мрежу за прикључке за 
који су предвиђени грађевинском дозволом па је стога и лице,  у својству одговорног 
пројектанта, које је вршило технички преглед објекта издало потврду да је објекат 
завршен и да се може користити у предвиђеној намени. 
                 
               На основу напред наведених чињеница, 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 стамбеног објекта 
изграђеног на кат. парцели бр.362/2 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;                                                   За Руководиоца одељења 
                       Граћевинском инспектору 
                       Служби за катастар непокретности                                  Н А Ч Е Л Н И К 
                       Архиви                                                                         Живорад Бојичић дипл правник 
 
                                                                                           

 

 


