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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 „Borverk Eurotrade“доо Београд, Мике 
Аласа 40, матични број 17402453, ПИБ 100067257, за издавање употребне дозволе за 
дограђени део објекта, постојећег на кат. парцели број 7265/1 КО Јабучје,   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“, 
број68/2019), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 
18/2016 и 95/2018),  доноси: 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 
 

ОДОБРАВА СЕ инвеститору  „Borverk Eurotrade“доо Београд, Мике Аласа 40, 
матични број 17402453, ПИБ 100067257  употреба дограђеног дела  пословног  објекта, 
постојећег на катастарској парцели број 7265/1 КО Јабучје,  који  је уписан у лист 
непокретности број 1745 КО Јаучје као објекат под редним беојем 3. чија је доградња 
одобрена решењем број ROP-LAJ-18765-CPIH-4/2019.  od 17.04.2019.године, и то:   
 

 ЗАТВОРЕНОГ  СКЛАДИШТА-специјализовано складиште затворено са три 
стране за ПЕТ-предформе израђеног на катастарској парцели број 7265/1 
КО Јабучје, категорије „В“, класификације 125222, спратности П+0, 
габарита 25,50х78,38м, бруто грађевинска површина дограђеног дела 
објекта је 1.998,89м2, нето грађевинска површина дограђеног дела 
објекта је 1.988,82м2, тако да је укупна бруто грађевинска површин 
објекта (постојећи +дограђени) 4.741,69м2, укупна нето грађевинска 
површина објекта (постојећи +дограђени) 4.722,39м2, висина слемена 
дограђеног дела објекта 9,78м.  

 
Катастарска парцела на којој је извршена доградња је 7265/1 КО Јабучје која је 

уписана у Лист непокретности број 1745 КО Јабучје као грађевинско земљиште изван 
грађевинског подручја, укупне површине 22256m2.       

 
                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: Даринка 



Крстивојевић дипл. Инж. Грађ.  лиценца број 310 5795 03, председник комисије, Угљеша 
Дудић дипл. Инж. Арх. Број лиценце 300 6262 03,  Милутин Срећковић дипл. Инж. Ел. 
353 А783 04, чланови комисије, Јасмина Јовановић инж. Грађ, секретар комисије. У раду 
Комисије је учествовала Ана Босиљчић дипл. Инж. Ел. Лиценца број 07 152 -50/13 у 
погледу спроведених мера заштите од пожара, 
               -Пројекат за извођење сачињен од стране ПР „КОНСТРУКТОР ИНЖЕЊЕРИНГ“ 
Ваљево који се састоји од Архитектонско-грађевинског пројекта, Пројекта конструкције, 
пројекта електроинсталација и дојаве пожара, пројекта хидро инсталација (хидрантска 
мрежа) и Главног пројекта заштите од пожара сачињеног од стране „ФРЕНКИ-АЛАРМ“ 
Ваљево. 

 
 Пословни објекат  је прикључен на електро мрежу а инсталације водовода и 
канализације нису предвиђене техничком документацијом. 
 

Гарантни рок изведених радова на објекту је 2. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

„Borverk Eurotrade“доо Београд, Мике Аласа 40, матични број 17402453, ПИБ 
100067257, преко свог пуномоћника Јасмине Јовановић из Ваљева, Охридска 11, ЈМБГ 
2705990775029, поднео је захтев овом Одељењу, за издавање употребне дозволе за 
доградњу објекта, постојећег на кат. парцели број 7265/1 КО Јабучје који представља 
ЗАТВОРЕНО  СКЛАДИШТЕ-специјализовано складиште затворено са три стране за ПЕТ-
предформе категорије „В“, класификације 125222, спратности П+0, бруто грађевинска 
површина дограђеног дела објекта је 1.998,89м2, нето грађевинска површина 
дограђеног дела објекта је 1.988,82м2, тако да је укупна бруто грађевинска површина 
објекта (постојећи +дограђени) 4.741,69м2, укупна нето грађевинска површина објекта 
(постојећи +дограђени) 4.722,39м2, висина слемена дограђеног дела објекта 9,78м чија 
је доградња одобрена решењем број ROP-LAJ-18765-CPIH-4/2019.  od 17.04.2019.године. 

  
Уз захтев је приложено: 
- Извештај Комисије за технички преглед изведених радова на изграђеном 

објекту, 
-  Извод из листа непокретности број 1745 КО Јабучје 
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат, 
- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације,  
- Одлука о одређивању лица за технички прегледу објекта  

- Пројекат за извођење, 

- Главни пројекта заштите од пожара 

- Изјаву инвеститора, извођача и надзорног органа, 

- Пуномоће за подношење захтева; 

- Доказ о уплати накнаде за вођење централног регистра, 

- Доказ о уплати републичке административне таксе за подношења захтева и 

за доношење решење којим се одобрава употреба објекта 

 



           Увидом у Извод из листа непокретности број 1745 КО Јабучје констатовано је да је 
катастарска парцела број 7265/1 KO јабучје уписана по врсти земљишта као грађевинско 
земљиште изван грађевинског подручја, укупне површине 22265м2, изграђена, oдносно 
на истој су изграђена четири објекта са површином земљишта под објектима од 1534м2, 
1515м2, 2743м2 и 254м2, од којих објектиуписаних под редним бројем 1, 2, и 4. имају 
одобрење за употребу а објекат под редним бројем 3. је уписан по закону о озакоњењу 
објеката, све у приватној својини „Borverk Eurotrade“доо Београд, Мике Аласа 40. 

           Увидом у Пројекат за извођење, надлежно одељење је констатовало да је исти 
сачињен од стране ПР „КОНСТРУКТОР ИНЖЕЊЕРИНГ“ Ваљево који се састоји од 
Архитектонско-грађевинског пројекта, одговорни пројектант је Владимир Пошарац 
дипл. Инж. Арх. Број лиценце 300 Р813 18,  Пројекта конструкције, одговорни пројектант 
је Александар Николић дипл. Инж. Еле. Број лиценце 310 Н 827 15,   пројекта 
електроинсталација и дојаве пожара, одговорни пројектант је Слободан Теодосић дипл. 
Инж. Ел. Број лиценце IKS 353 086/16 и лиценца МУП-a 07-152-1124-15, пројекта хидро 
инсталација (хидрантска мрежа) одговорни пројектант je Слободан Живановић дипл. 
инж. грађ. број лиценце 313 0970 03. Главни пројектант је је Александар Николић дипл. 
Инж. Еле. Број лиценце 310 Н 827 15. Главног пројекта заштите од пожара сачињеног је 
од стране „ФРЕНКИ-АЛАРМ“ Ваљево. Одговорни пројектант Главног пројекта заштите од 
пожара је Љубинка Узуновић дип. Инж. Елек. 350 Еоо1 16 и 152 254/12. 
 
            Грађевински инспектор општине Лајковац је  својим актом број ROP-LAJ-18765-
COFS-9/2019  од 25.06.2019 констатовао да је објекат завршен у конструктивном смислу 
а актом број   ROP-LAJ-18765-COF-7/2019 темељи објекта изграђени у складу са издатим 
Решењем о грађевинској дозволи а све у складу са чланом 152. Закона о планирању и 
изградњи. 
 
            Инвеститор, стручни надзор и извођач радова су потписали и оверили изјаву да 
приликом извођења грађевинских, грађевинско -занатских и инсталаторских радова на 
објекту ЗАТВОРЕНО СКЛАДИШТЕ -специјализовано складиште затворено са три стране 
за ПЕТ -предформе, није дошло до одступања од ПЗИ урађеног од стране „КОНСТРУКТОР 
ИНЖИЊЕРИНГ“ Ваљево као ни од Решења о грађевинској дозволи. 
 
            Увидом у Извештај Комисије за технички преглед изведених радова на 
изграђеном објекту констатовано је да је технички преглед изведених радова извршен 
од стране  Комисије коју чине  Даринка Крстивојевић дипл. Инж. Грађ.  лиценца број 310 
5795 03  председник комисије, за грађевинске и грађевинско -занатске радове, , Угљеша 
Дудић дипл. Инж. Арх. Број лиценце 300 6262 03 за архитектонско грађевинске радове, 
Милутин Срећковић дипл. Инж. Ел. 353 А783 04 за електро инсталације, као чланови 
комисије, Јасмина Јовановић инж. Грађ, секретар комисије. У раду Комисије је 
учествовала Ана Босиљчић дипл. Инж. Ел. Лиценца број 07 152 -50/13 у погледу 
спроведених мера заштите од пожара. 
 
          Комисија је потврдила да је објекат изведен у складу са пројектованом 
документацијом на основу које је добијено Решење о грађевинској дозволи број ROP-
LAL-18765-CPIH-4/2019 од 17.04.2019. године и Пројектом за извођење, да су мере 



заштите од пожара задовољене у потпуности, да је предметни објекат подобан за 
употребу и да се може користити у предвиђеној намени. 
 

       Увидом у доказе о уплати административне таксе за подношење захтева и за 
доношење решења као и накнаде за централну евиденцију, констатовано је да је иста 
уплаћена у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени 
гласник РС“ број 43/2003, 51/2003-испр.. 61/2005, 101/2005-др. Закон, 5/2009, 54/2009, 
50/2011, 70/2011, 93/2012, 47/2013,-усклађени дин. изн. 65/2013,-др. Закон, 57/2014-
усклађен дин. из. 45/2015-усклађен дин. из., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађен дин. 
изн.,  61/2017-усклађен дин. изн. 113/2017. 3/2018-исп., 50/2018, 95/2018 и 38/2019). 

 
        Имајући у виду наведене чињенице, надлежно одељење је констатовало да су 

испуњени сви услови за издавање Решења о употреби објекта 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, 145/2014,83/2018 и 31/2019) и члана 45.  Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС", број 
68/2019), па је стога и донета одлука као у диспозитиву решења.           
 
               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 480,00 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 
Грађевинском инспектору 
Служби за кат. непокретности    
                                                                                      За Руководиоца одељења 
                                                                                                Н а ч е л н и к 

                                                                                             Живорад Бојичић дипл. правник 
             


