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                 Општинска  управа  општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 
просторно планирање,  решавајући по захтеву Привредног Друштва „М Г“ доо Лајковац,  
Војводе Мишића бб, матични број 17270966, ПИБ 101343846 за издавање  решења о 
употребној дозволи објекта изграђеног на кат. парцели број 231/1 КО Рубрибреза,  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 42-47. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени 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  

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 
 

ОДОБРАВА СЕ  Привредном  Друштву „М Г“ доо Лајковац,  Војводе Мишића бб, 
матични број 17270966, ПИБ 101343846, у својству инвеститора, употреба објекта, чија 
је градња одобрена  Решењем о грађевинској дозволи број 351-63/2013-03 од 
09.12.2013. године, и то:   
 
             -дограђеног дела пословног објекта техничких услуга  (Категорија: Б; 
Класификација: 123001), који се налази у Лајковцу, ул. Проте Матеје број 18. спратности  
П+0, габарита 11,00 х 6,44м, укупне бруто развијене грађевинске површине дограђеног 
дела од 70,84м2, нето површине дограђеног дела је 60,07м2, укупне бруто грађевинске 
поврешине објекта (постојећи + дограђени) је 173,84м2, укупна нето грађевинска 
површина (постојећи + дограђени) од 157,07м2,  висине слемена 6,19м, изграђеног на 
кат. парцели број 231/1 КО Рубрибреза која је уписана у Лист непокретности број 522 KO 
Рубрибреза као земљиште у грађевинском подручју у приватној својини ПД „МГ“ 
Лајковац,  у укупној површини од  1891м2. Објекат који је предмет доградње је у Листу 
непокретности 522 КО Непричава уписан као објекат под редним бројем 1. (један) 
спратности П+0, површине земљишта под објектом од 103м2, који има одобрење за 
употребу. 
               
              Технички преглед изведених радова на доградњи пословног објекта техничких 
услуга изграђеног на кат. парцели број 231/1 КО Рубрибреза  је извршен од стране 
комисије коју чине Даринка Крстивојевић дипл. инж. грађ. са лиценцом број 310 5795 
03, Угљеша Дудић дипл. инж. арх. са лиценцом број 300 6262 03, Милутин Срећковић 



дипл. инж. ел. са лиценцом број 353 А783 04. У раду комисије је учествовао и Живко 
Даниловић дипл. инж. ел. са лиценцом 07 број 152-309/12 у погледу спроведених мера 
заштите од пожара. Записник комисије чини саставни део овог решења. 
 
             Вредност изведених радова је 2.520.537,00 динара.  
 
 Дограђени део пословног објекта техничких услуга је прикључен на 
инфраструктурну мрежу предвиђену грађевинском дозволом. 
 

Минимални гарантни рок за објекат је 2 године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно  Друштв „М Г“ доо Лајковац,  Војводе Мишића бб, матични број 
17270966, ПИБ 101343846, преко свог пуномоћника  Бранке Живановић из Ваљева 
Орхидска број 1. ЈМБГ  1311961775026, поднео је захтев овом Одељењу, за издавање 
употребне дозволе за дограђени део пословног објекта техничких услуга, изграженог на 
кат. парцели бр. 231/1 КО Рубрибреза, а који је заведен под бројем ROP-LAЈ-13925-IUP-
1/2020 од 12.06.2020. године. 

 
 Подносилац је уз захтев приложио следећу документацију: 

- Елаборат геодетских радова; 
- Одлука о одређивању комисије за технички пријем објекта 

- Записник о техничком прегледу објекта  

- Решење о грађевинској дозволи 

- Потврда о пријави радова 

- Пуномоће за подношење захтева; 

- Уверење Одељења за катастар водова Ваљево број 956-01-305-7358/2020 0д 

09.06.2020. године 

- Доказ о упалти накнаде за подношење захтева кроз ЦИС  и о уплати 

Републичке административне таксе. 

 

             Надлежни орган је по службеној дужности прибавио Лист непокетности број 522 

КО Рубрибреза. 

 

              По пријему захтева за издавање употребне дозволе, 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  Решење о грађевинској дозволи број 351-63/2013-03 од  09.12.2013. 

године, утврђено је да је подносиоцу захтева, у својству инвеститора , одобрена 

доградња пословног објекта техничких услуга, габарита 11,00х6,44м, укупне бруто 

развијене грађевинске површине дограђеног дела од 70,84м2, спратности П+0 на 

катастарској парцели број 231/1 КО Рубрибреза.   

 

                 Инвеститор је, у складу са тада важећим Законом о планирању и изградњи, 

поднео пријаву радова број 351-63/2013-03  од 12.12.2013. године по којој је издата 

Потврда. 

 

                Увидом у Лист непокретноати број 522 КО Рубрибреза утврђено је да су објекат 

чија је доградња извршена и земљиште на којем је вршена доградња су у приватној 

својини Привредног  Друштва „М Г“ доо Лајковац,  Војводе Мишића бб. 

 

                 Увидом у одлуку о формирању комисије за технички преглед објекта, утврђено 
је да су за вршење техничко прегледа одређени  Даринка Крстивојевић дипл. инж. грађ. 
са лиценцом број 310 5795 03 за грађевинске и грађевинско занатске радове,  Угљеша 
Дудић дипл. инж. арх. са лиценцом број 300 6262 03  за архитектонско грађевинске 
радове, Милутин Срећковић дипл. инж. ел. са лиценцом број 353 А783 04 за 
електроинсталатерске радове. У раду комисије је учествовао и Живко Даниловић дипл. 
инж. ел. са лиценцом 07 број 152-309/12 у погледу спроведених мера заштите од 
пожара.  
 
                   Записником о извршеном техничком прегледу објекта је констатовано да 
објекат  не одступа од одобрене инвестиционе техничке документације у односу на 
димензије објекта, спратност , конструктивне карактеристике и спољну обраду објекта. 
Техничким прегледом нису констатовани недостаци које је потребно отклонити  пре 
давања предлога за издавање одобрења за употребу. Комисија је сачинила налаз да 
објекат испуњава захтеване услове из пројектне документацје, да нису уочене 
конструктивне  деформације које би довеле у питање стабилност објекта  у целини, 
објекат је прикључен на електро мрежу, водоводну и канализациону мрежу, и завршен 
је у таквом обиму да се може користити сагласно својој намени, да су спроведене  мере 
заштите од пожара у потпуности према главном пројекту заштите од пожара, да  је 
објекат подобан за употребу и дали предлог надлежном органу да изда решење о 
употреби објекта. 
 
                 Записник комисије чини саставни део овог решења. 
                  

                 На основу напред наведених чињеница,  Одељење је утврдило да су испуњени 
сви законом предвиђени услови да се инвеститору одобри употреба -дограђеног дела 
пословног објекта техничких услуга изграђеног на катастарској парцели број 231/1 КО 
Рубрибреза па је стога донето решење као у диспозитиву. 
 

 



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 достављања 
 

Жалба се подноси преко овог органа са доказом о извршеној уплати Републичке 
административне таксе у 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; 
- Граћевинском инспектору и 
- А р х и в и. 

 

                                                                                                       За руководиоца одељења 

                                                                                                                Н  а  ч  е  л н  и  к 

                                                                                                      Живорад Бојичић дипл. правник 

 
 
 


