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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 
 
            ОДБАЦУЈЕ 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, преко 
Бранка Борисављевић из Београда, Војводе Степе 193 ЈМБГ 0902972792628, овлашћеног 
лица пуномоћника „СТАНДАРД ИНВЕСТ ГРОУП“ДОО, Сазонова 106 Београд, матични 
број 17544136, ПИБ 103345342,  поднео усаглашен  захтев овом Одељењу, за издавање 
употребне дозволе за употребу стамбеног објекта - објекта (Категорије „А“, 
Класификације 111011), спратности П+0, габарит зазидане површине 7,90х7,80м, 
површине земљишта под објектом од 59,84м2, укупне бруто површине објекта од 
57,87м2, укупне нето површине објекта 50,48м2, висина слемена објекта 5,585м, на 
катастарској парцели број 2334/9 КО Лајковац, уписане у лист непокретности број 2276 
КО Лајковац. 
            Уз захтев је приложио: 
            -Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције и таксе за доношење 
решења, 
            -Потврду одговорног извођача радова да су радови на изградњи предметног 
објекта изведени у складу са техничком документацијом, 



           -Пројекат изведеног објекта који је сачињен од стране „СТАНДАРД ИНВЕСТ 
ГРОУП“ДОО, Сазонова 106 Београд, одговорно лице пројектанта је Владимир 
Борисављевић. 
 
         -Уз захтев који је одбачен  закључком број ROP-LAJ-23545-IUP-9/2019 од 13.09.2019. 
године подносилац 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 усаглашени и претходни  захтев и прилоге, утврђено је да за 
поступање по захтеву нису  испуњени формални услови, и то: 
 
           Увидом у Записник о техничком прегледу објекта који је сачињен од стране 
Института за безбедност и сигурност на раду Нови Сад, Косте рацина 19. констатовано је 
да су вршиоци техничке контроле ( Светлана Ђелић дипл. Инж. Арх. Број лиценце 300 
5072 03, Милан Лечић дипл. Инж. Грађ. број лиценце 311 3011 03 и Милорад Звијер 
дипл. Инж. Ел. Број лиценце 350 3826 03) утврдили да је објекат изведен  у складу са 
грађевинском дозволом – решење број ROP-LAJ-23545-OIP-3/2016 од  19.10.2016 
године, потврде  радова број ROP-LAJ-23545-GR-6/2016  од  23.12.2016. године, према 
Пројекту за грађевинску дозволу и пројекту за извођење.  
 
          Увидом у Пројекат изведеног објекта израђен од стране  „СТАНДАРД ИНВЕСТ 
ГРОУП“ДОО, Сазонова 106 Београд, (0-Главна свеска, 1-Пројекат архитектуре ) 
констатовано је да је да је главни пројектант и одговорни пројектант Владимир 
Борисављевић, дипл. Грађ. инж. Број лиценце 315 3665 03 IKS,  да не садржи податак у 
ком делу је приликом извођења радова дошло до одступања од пројекта за извођење. 
 
         У складу са чланом 72. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени 
гласник РС“ број 72/2018), у случају да је приликом грађења објект, односно извођења 
радова, дошло до одступања од пројекта за извођење, која нису у супротности са 
локацијским условима и грађевинском дозволом, пројекти, односно делови пројекта 
изведеног објекта се израђују као нови, или као допуњени пројекти за извођење, са 
изменама и допунама до којих је дошло током градње. Из пројекта изведеног објекта 
се морају јасно видети сва евентуална одступања изведених радова од пројекта за 
извођење. 
 
          Увидом у Потврду издату од стране Владимира Борисављевић, дипл. Грађ. инж. 
Број лиценце 315 3665 03 IKS као  одговорног извођача радова, констатовано је да су 
радови на изградњи предметног објекта завршени у свему у складу са техничком 



документацијом на основу које је издато решење о грађевинској дозволи као и да је 
објекат прикључен на инфраструктурну мрежу за прикључке који с предвиђени 
грађевинском дозволо. 
 
            У складу са чланом 5.Правилника о објектима на које се не примењују одредбе 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 85/20159) за утврђивању 
подобности објекта „А“ категорије за употребу, инвеститор уз захтев за употребну 
дозволу доставља потврду издату од стране лица које испуњава услове прописане 
законом за одговорног пројектанта, односно одговорног извођача радова за ту врсту 
објеката да је изградња објеката завршена и објекат изведен у складу са техничком 
документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола и да је објекат прикључен 
или је подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу. 
 
         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 комисије 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. 
             

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се уложити приговор 
Општинском Већу општине Лајковац 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. прав. 


