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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, решавајући по захтеву Марка Барић из Боговађе, општина Лајковац, 
ЈМБГ 0905960382105, за издавање употребне дозволе за стамбени објекат koji се 
налази у Лајковцу, Карађорђева бб и који је изграђен на катастарској парцели број 
2334/9 КО Лајковац,  на основу члана 8ђ. и 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 44. 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 и 95/2018),  доноси: 
 
 
                                                                З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
            ООДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЕВ  Марка Барић из Боговађе, општина Лајковац, ЈМБГ 
0905960382105, за издавање употребне дозволе за стамбени објекат (категорије „А“, 
класификације 111011) koji се налази у Лајковцу, Карађорђева бб, спратности П+0, 
површине земљишта под објектом 59,84м2, укупне бруто површине 57,87м2, укупне 
нето површине 50,48м2  и који је изграђен на катастарској парцели број 2334/9 КО 
Лајковац, због формалних недостатака 
 
                                                  О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
             Марко Барић из Боговађе, општина Лајковац, ЈМБГ 0905960382105, поднео је 
захтев овом одељењу за издавање употребне дозволе за стамбени објекат (категорије 
„А“, класификације 111011) kojи се налази у Лајковцу, Карађорђева бб, спратности П+0, 
површине земљишта под објектом 59,84м2, укупне бруто површине 57,87м2, укупне 
нето површине 50,48м2  и који је изграђен на катастарској парцели број 2334/9 КО 
Лајковац. 
            Уз захтев је приложио: 
           - Доказ о уплати републичке административне таксе на подношење захтева и 
накнаде за вођење централног регистра, 
           -Извештај Комисије за технички преглед, 
           -Решење о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-23545-OIP-4/2016 од 25.11.2016. 
године са потврдом да је решење правноснажно са даном 03.12.2016. године 
           -Потврда о пријави радова ROP-LAJ-23545-WA-5/2016  од 09.12.2016. године, 
           -Изјава о завршетку темеља и завршетку објекта у конструктивном смислу 



           -Елаборат геодетских радова за изведени објекат и подземне инсталације, 
          -Елаборат о енергетским својствима зграде. 
 
           Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву 
нису  испуњени формални услови, и то: 
         У складу 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, 145/2014 и 83/2018),уз захтев за 
издавањ употребне дозволе прилаже се извештај комисије за технички преглед објекта 
којим се утврђује  да је објекат подобан за употребу са предлогом да се може издати 
употребана дизвола, пројекат за извођење и изјава стручног надзора, извођача радова 
и инвеститора да није одступљено од пројекта за извођење , елаборат геодетских 
радова за изведени објекат и за подземне инсталације, сертификат о енергетским 
својствима, изјава о завршетку темеља и објекта у конструктивном смислу. 
 
          У складу са чланом 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл.гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), Уз захтев за 
издавање употребне дозволе прилаже се и пројека за извођење са потврдом и овером 
инвеститора , лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање 
једнако пројектованом, ако у току грађења није одступљено од пројекта за извођење 
или пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује 
садржина техничке документације, извештај комосије за технички преглед којим се 
утврђује да је објекат подобан за употребу са предлогом за издавање употребне 
дозволе, доказ о уплати одговарајуће таксе и накнаде за вођење централне евиденције, 
сертификат о енергетским својствима зграде и елаборат геодетских радова за изведени 
објекат и подземне инсталације. 
 
           У складу са чланом 8ђ. Закона и чланом 43. Правилника, по пријему захтева 
надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву. 
Поступајући у складу са наведеним члановима Закона и Правилника, надлежни орган је 
утврдио да не постоје формални услови за поступање по поднетом захтеву, односно из 
разлога што подносилац захтева није доставио пројекат за извођење са изјавом лица 
које врши стручни надзор, извођача радова и инвеститора да је изведено стање једнако 
пројектованом. 
 
              На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање 
по захтеву нису испуњени формални услови предвиђени Законом и Правилницима, то 
су се у складу са чланом 8ђ и 158. Закона о планирању и изградњи и члана 44. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, („Сл.гласник РС", број 
113/2015, 96/2016 и 120/2017) стекли  услови за примену цитираних прописа, те је 
одлучено као у диспозитиву. 
 
            Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев са отклоњеним недостацима 
у року 10. дана од пријема овог закључка  а најкасније 30. дана од дана објављивања 
закључка на интернет страници, без обавезе достављања документације поднете уз 
захтев који је одбачен нити поново плаћа накнаду за  подношење захтева. 
 



ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се уложити приговор 
Општинском Већу, преко овог Одељења, у року од 3 дана од дана пријема истог. 
 
 
Доставити                                                                               За руководиоца одељења  
-Подносиоцу захтева                                                                 Н  а  ч  е  л  н  и  к 
-архива                                                                                   Живорад Бојичић дипл. правник  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


