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                 Општинска  управа  општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 

просторно планирање,  решавајући по захтеву oпштине Лајковац, Омладински трг бр. 1. 

Матични бој 07353154  ПИБ 101343119 за издавање употребне дозволе  за објекат 

Предшколске установе „ЛЕПТИРИЋ“ Лајковац  у Лајковцу у ул. Светог Саве број 9. 

изграђеног на катастарској парцели број 309/2 КО Лајковац,  а 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, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 44. Правилника 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“,број 

68/2019),  и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 

95/2018),  доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  oпштине Лајковац, Омладински трг бр. 1. матични бој 

07353154  ПИБ 101343119 за издавање употребне дозволе  за објекат Предшколске 

установе „ЛЕПТИРИЋ“ Лајковац  у Лајковцу у ул. Светог Саве број 9. изграђеног на 

катастарској парцели број 309/2 КО Лајковац, због формалних недостатака. 

 

              

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Општина Лајковац, Омладински трг бр. 1. Матични бој 07353154  ПИБ 101343119, 

преко свог пуномоћника Предрага Мирковић из Лајковца, ул. Владике Николаја број 10. 

ЈМБГ 2103975771416,  поднела је захтев овом Одељењу, за издавање употребне дозволе за 

објекат Предшколске установе „ЛЕПТИРИЋ“ Лајковац  у Лајковцу у ул. Светог Саве број 

9. изграђеног на катастарској парцели број 309/2 КО Лајковац, заведен под бројем ROP-

LAJ-38334-IUP-2/2020 од  26.05.2020. године. 

 

 Подносилац је уз захтев приложио следећу документацију: 

  -Решење о грађевинској  дозволи број 351-74/2015-03 од 06.11.2015. године 

издатог од стране Општинске управе општине Лајковац, Одељења за комунално- 

грађевинске , стамбене и  урбанистичке послове, 



  -Пројекат за извођење сачињеног од стране ЈП ЕПС Београд, Огранак РБ 

Колубара, организациона целина „ПРОЈЕКТ“ Лазаревац са изјавом стручног надзора, 

извођача радова и инвеститора да приликом извођења радова  није одступљено од 

пројекта за извођење, 

  -Главни пројекат о заштити од пожара сачињен од сттране ЈП ЕПС Београд, 

Огранак РБ Колубара, организациона целина „ПРОЈЕКТ“ Лазаревац,  

   -Решење Одељења за ванредне ситуације Ваљево, Одсек за противпожарну 

заштиту 09/10/2 број 217-15113/18-1 од 30.11.2018. године, 

    -Сетрификат о енергетским својствима зграде, издатог од стране „КЕЈ“ доо 

Ваљево, Владике Николаја 29В, одговорно лице пројектанта је Миодрааг Максимовић а 

одговорни пројектант је Јелена Марковић дипл. инж. атх. број лиценце 381 1443 15,  

   -Елаборат геодетских радова за изведени објекат и подземне инсталације 

   -Обавештење грађевинског инспектора о завршетку темеља објекта и о завршетку 

објекта у конструктивном смислу,  

    -Решење о формирању комисије за вршење технички преглед објекта, 

    -Записник комисије о извршеном техничком прегледу изведених радова на 

објекту предшколске установе „ЛЕПТИРИЋ“ Лајковац са налазом, мишљењем и 

предлогом за издавање употребне дозволе, 

    -доказ о уплати накнаде за вођење централног регистра,  

    -овлашћење за подношење захтева.. 

              По пријему захтева за издавање употребне дозволе, у складу са чланом 43. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, надлежни 

орган је извршио проверу испуњености формалних услова за поступање по захтеву, 

односно да ли је надлежан за поступање по захтеву, да ли је подносилац захтева лице које 

у складу са законом може бити подносилац захтева за издавање употребне дозволе, да ли 

је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке, да ли је уз 

захтев приложена сва документација прописана законом и да ли је уз захтев приложен 

доказ о уплати административне таксе и накнаде. 

 

               Увидом у поднети захтев и документацију приложену  уз захтев, надлежни орган 

је утврдио да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву прописани 

чланом 158. Закона о планирању и изградњи и чланом 43. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем и то: 

               -уз захтев није приложена Потврда о извршеној пријави радова. 

               Ставом 5. Решења о грађевинској дозволи је обавезан инвеститор да најкасније 

осам дана пре почетка извођења радова на изградњи објекта, изврши пријаву радова.  



                Чланом 158. Закона о планирању и изградњи је предвиђено да се употребна 

дозвола издаје на основу правоснажног решења о грађевинској дозволи и пријави радова 

из члана 148. Закона. 

                Чланом 43. ставом 1. тачка 4.  Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, предвиђено је да уз захтев инвеститор прилаже и 

документацију прописану законом и подзаконским актима донетим на основу закона. 

                 Имајући у виду напред наведене чињенице, с обзиром да нису испуњени 

формални услови за даље поступње по поднетом захтеву, стекли су се услови за примену 

члана 44. Став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем па је стога и донето решење као у диспозитиву. 

                 Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема решења а 

најкасније 30 дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног органа 

поднесе усаглашени захтев и отклони утврђени недостатак, не доставља документацију 

поднету уз захтев који је одбачен нити поново плаћа административне таксе и накнаде 

наведене у члану 42.став 2. тачка . Правилника. 

                Подносилаац захтева може само једном искорстити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен и поновног плаћања административне тааксе за подношење захтева и накнада 

наведених у члану 42. Правилника. 

 

                 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити 

приговор Општинском Већу општине Лајковац у року од три дана од дана достаављања. 

 

Решење доставити: 

- Подносиоцу захтева; 

- Граћевинском инспектору и 

- А р х и в и. 

 

                                                                                                       За руководиоца одељења 

                                                                                                                Н  а  ч  е  л н  и  к 

                                                                                                   Живорад Бојичић дипл. правник 

 

 


