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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 Марка Барић из Боговађе, општина 
Лајковац, ЈМБГ 0905960382105 за издавање употребне дозволе за стамбени објекат 
изграђен на кат. парцели број 2334/9 КО Лајковац,   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 68/2019), 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 Марку Барић из Боговађе, општина Лајковац, ЈМБГ 
0905960382105  употреба :   
 

 Стамбеног објекта -који се налази у Лајковцу, улица Карађорђева, 
категорије А, класификације 111011, спратности П+0, габарита 7,65х7,74м, 
укупне БРГП надземно 57,87м2, укупне бруто изграђене површине 
57,87м2, укупне нето површине 50,48м2, површине приземља 50,48м2, 
површине земљишта под објектом 59,84м2, висине слемена 5,585м, 
изграђеног на катастарској парцели број 2334/9 КО Лајковац која је 
уписана у Лист непокретности 2276 КО Лајковац у површини од 800м2, по 
врати земљишта -градско грађевинско земљиште, по култури грађевинска 
парцела,  у приватној својини Марка Барић из Боговађе. 

 
                Саставни део овог решења чини: 
                -Пројекат за извођење (0-  Главна свеска, 1- Пројекат архитектуре, 2/1 пројекат 
конструкције, 3-пројекат хидротехничких инсталација, 4-пројекат електроенергетских 
инсталација) са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и 
одговорног извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом а који је 
сачињен од стране STANDARD INVEST GROUP D.O.O Beograd, главни пројектант је 
Владимир Борисављевић дипл. грађ. инг. број лиценце 315 3665 03 IKS, 
                -Енергетски пасош издатог од стране Института за безбедност и сигурност на 
раду Нови Сад, одговорни инжењер је Милан Лечић дипл. грађ. инж. број лиценце 381 
0044 12,  



                -Потврда да је изградња стамбеног објекта завршена у свему у складу са 
техничком документацијом на основу које је издато решење о грађевинској дозволи 
број ROP-LAJ-23545-CPI-4/2016 od 25.11.2016. године, 
                 -Елаборат геодетских радова за изведени објекат, 
                 -Елаборат геодетских радова за подземне инсталације, 

 
 Стамбени објекат је прикључен на електро мрежу, инсталације водовода и 
канализације . 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Марко Барић из Боговађе, општина Лајковац, ЈМБГ 0905960382105 преко 

овлашћенг лица Бранка Борисављевић из Београда, ул. Степе Степановић 193, ЈМБГ 
0902972792628 пуномоћника STANDARD INVEST GROUP D.O.O Beograd матични број 
17544136, ПИБ 103345342, поднео је захтев овом Одељењу, за издавање употребне 
дозволе за стамбени објекат који је изграђен у Лајковцу на кат. парцели број 2334/9 КО 
Лајковац, категорије А, класификације 111011, спратности П+0, габарита 7,65х7,74м, 
укупне БРГП надземно 57,87м2, укупне бруто изграђене површине 57,87м2, укупне нето 
површине 50,48м2, површине приземља 50,48м2, површине земљишта под објектом 
59,84м2, висине слемена 5,585м чија је изградња одобрена Решењем о грађевинској 
дозволи број ROP-LAJ-23545-CPI-4/2016.  od 25.11.2016.године. 

 
Уз захтев је приложено: 
- Потврда да је изградња стамбеног објекта завршена у свему у складу са 

техничком документацијом на основу које је издато решење о грађевинској 
дозволи број ROP-LAJ-23545-CPI-4/2016 od 25.11.2016. године 

- Елаборат геодетских радова за изведени објекат, 
- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације,  
- Пројекат за извођење, 

- Изјаву инвеститора, извођача и надзорног органа, 

- Енергетски пасош издатог од стране Исститута за безбедност и сигхурност на 
раду Нови Сад, одговорни инжењер је Милан Лечић дипл. грађ. инж. број 
лиценце 381 0044 12,  

-  Решење о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-23545-CPI-4/2016 od 
25.11.2016. године са потврдом о правноснажности истог број ROP-LAJ-23545-
GR-6/2016 од 23.12.2016. године,  

- Потврду о пријави радова ROP-LAJ-23545-WA-5/2016 oд 09.12.2016. године 

- Обавештење грађевинског инспектора број ROP-LAJ-23545-CCF -7/2016 oд 

04.01.2017. године да су темељи објекта изведени преме пројектованим 

мерама и обавештење број ROP-LAJ-23545-CCI -4/2016 од 14.02.2017. године 

да је објекат завршен у конструктивном смислу у складу са грађевиском 

дозволом 

- 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 Пројекат за извођење, надлежно одељење је констатовало да је исти 
сачињен од стране STANDARD INVEST GROUP D.O.O Beograd, који се састоји од 0-Главне 
свеске, 2/1 пројекат конструкције, 3-пројекат хидротехничких инсталација, 4-пројекат 
електроенергетских инсталација, одговорно лице пројектанта, главни пројектант и 
одговорни пројектант свих пројеката  је Владимир Борисављевић дипл. грађ. инг. број 
лиценце 315 3665 03 IKS. 
 
            Инвеститор, стручни надзор и извођач радова су потписали и оверили изјаву да 
приликом извођења радова на објекту у Лајковцу у улици Карађорђева на катастарској 
парцели број 2334/9 КО Лајковац чији је инвеститор Марко Барић, није дошло до 
одступања од Пројекта за извођење те да је изведено стање једнако пројектованом. 
 
          Увидом у Потврду издату од стране STANDARD INVEST GROUP D.O.O Beograd – 
одговорног извођача радова Владимира Борисављевић дипл. граћ. инж. број лиценце 
415 2154 03, од 02.09.2019. године, констатовано  је да је истом потврђено да су радови 
на изградњи стамбеног објекта на кат. парцели број 2334/9 КО Лајковац завршени и да 
је изградња стамбеног објекта завршена у свему у складу са техничком документацијом 
на основу које је издато решење о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-23545-CPI-4/2016 
oд 25.11.2016. године и да је објекат прикључен на инфраструктурну мрежу за 
прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом, а све у складу са чланом 5. 
Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник ЕС“ број 85/2015), којим је предвиђено да се одредбе 
Закона и подзаконских аката којима се уређује вршење техничког прегледа објекта не 
примењују се за утврђивање подобности објеката категорије „А“ за употребу тако да 
инвеститор уз захтев за употребну дозволу доставља потврду издату од стране лица које 
испуњава услове за одговорног пројектанта односно одговорног извођача радова за ту 
врсту објеката да је објекат завршен и изведен у складу са техничком документацијом и 
да је објекат прикључен или подобан за прикључење на инфраструктурну мрежу. 
 
               Грађевински инспектор општине Лајковац је  својим актом  број ROP-LAJ-23545-

CCF -7/2016 oд 04.01.2017. године  и актом број ROP-LAJ-23545-CCI -4/2016 од 14.02.2017. 

године констатовао да су темељи објекта изграђени и да је објекат завршен у 

конструктивном смислу у складу са грађевинском дозволом а све у складу са чланом 

152 Закона о планирању и изгради. 

 

               Енергетски пасош издатог од стране Института за безбедност и сигурност на раду 

Нови Сад, одговорни инжењер је Милан Лечић дипл. грађ. инж. број лиценце 381 0044 

12, чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање 

употребне дозволе, у складу са чланом 4. 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). 



 

 
 

       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 
             
 


