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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 Привредног Друштва за производњу и 
трговину  BORVERK EUROTRADE доо Београд Мике Аласа број 40, матични број-
17402463, ПИБ- 100067257, за издавање решења о употребној дозволи за 
канализациони кишни колектор у Јабучју за одводњавање објеката са катастарске  
парцеле број 7265/1 КО Јабучје до постојећег кишног колектора у улици Боје 
Марковић  преко катастарских парцела 8747, 7099, 7273, 7274 све 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, 31/2019, 37/2019 и 
9/2020), члана 42-47. 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  

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 
 

ОДОБРАВА СЕ Привредном Друштву за производњу и трговину  BORVERK 
EUROTRADE доо Београд Мике Аласа број 40, матични број-17402463, ПИБ- 100067257, 
у својству инвеститора, употреба објекта, чија је градња одобрена Решењем о 
грађевинској дозволи број ROP-LAJ-35829-CPI-6/2016 од 24.04.2020године, и то:   
 
             - канализационог кишног колектора у Јабучју за одводњавање објеката са 
катастарске  ле број 7265/1 КО Јабучје до постојећег кишног колектора у улици Боје 
Марковић  преко катастарских парцела 8747, 7099, 7273, 7274 све КО Јабучје, 
(Категорије Г, Класификације 222312-90% и 222330-10% ), у дужини од 775м са ПВЦ- 
цевима за уличну канализацију пречника 300, 400 и 500 мм. 
             -Teнички преглед објекта је извршен од стране ПБ „ВАЉЕВОПЛАН“ Ваљево 
матични број 55835560, ПИБ 102946887, ул. Узун Миркова 2/2 Ваљево који је именовао 
комисију за вршење техничког прегледа објекта у саставу Александар Кузмановић 
дипл.инж. грађ. са лиценцом број 314 3725 03, у својству члана комисије, Милан 
Петровић дипл. инж. грађ. са лиценцом број 410 0100 03, у својству члана комисије и 
Бранка Живановић грађ. техничар у својству секретара комисије. Комисија је сачинила 
извештај о извршеном техничком прегледу изграђеног објекта- канализационог кишног 
колектора у Јабучју за одводњавање објеката са катастарске  парцеле број 7265/1 КО 
Јабучје до постојећег кишног колектора у улици Боје Марковић  преко катастарских 
парцела 8747, 7099, 7273, 7274 све КО Јабучје, који чини саставни део овог решења. 
                



              Изграђени објекат је прикључен на постојећи кишни колектор у улици Боје 
Марковић. 
 

Минимални гарантни рок за објекат је 2 године. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

                 Привредно Друштво за производњу и трговину  BORVERK EUROTRADE доо 
Београд Мике Аласа број 40, матични број-17402463, ПИБ- 100067257, преко 
пуномоћника Бранке Живановић ЈМБГ 1311961775026 из Ваљева, Охридска број 1. 
поднео је захтев овом Одељењу, за издавање употребне дозволе за објекат-
канализациони кишни колектора у Јабучју за одводњавање објеката са катастарске  
парцеле број 7265/1 КО Јабучје до постојећег кишног колектора у улици Боје Марковић  
преко катастарских парцела 8747, 7099, 7273, 7274 све КО Јабучје, а који је заведен под 
бројем ROP-LAJ-35829-IUP-7/2020 од   17.09.2020. године. 

 
 Подносилац је уз захтев приложио следећу документацију:   

- Решење о грађевинској дозволи ROP-LAL-35829-CPI-5/2020 од 24.04.2020 
године, 

- Пројекат за извођење са изјавом стручног надзора, извођача радова и 
инвеститора, 

- Одлука о именовању комисије за технички преглед објекта, 
- Записник комисије за технички преглед објекта са извештајем о 

извршеном техничком прегледу изграђеног објекта- канализационог 
кишног колектора у Јабучју за одводњавање објеката са катастарске  ле 
број 7265/1 КО Јабучје до постојећег кишног колектора у улици Боје 
Марковић  преко катастарских парцела 8747, 7099, 7273, 7274 све КО 
Јабучје, 

- Елаборат геодетских радова; 
- Закључак Општинског већа општине Лајковац број 06-52/2020-III од 

11.06.2020. године и изјаве Војиновић Весне, Раденовић Славице и 
Јеремић Милене које су оверене на писарници Општинске управе општине 
Лајковац,  

- Пуномоће за подношење захтева; 

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

Републичке административне таксе. 

                   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. ROP-LAL-35829-CPI-5/2020 од 
24.04.2020. године, утврђено је да је Друштву за производње и трговину  BORVERK 
EUROTRADE доо Београд Мике Аласа број 40, матични број-17402463, ПИБ- 100067257, 



у својству инвеститора , одобрена изградња канализационог кишног колектора у Јабучју 
за одводњавање објеката са катастарске  ле број 7265/1 КО Јабучје до постојећег кишног 
колектора у улици Боје Марковић  преко катастарских парцела 8747, 7099, 7273, 7274 
све КО Јабучје, 
           Увидом у Закључак Општинског Већа општине Лајковац број 06-52/2020-III од 

11.06.2020. године, надлежни орган је утврдио да је инвеститор,пре издавања 

употребне дозволе решио имовинско правне односе за изградњу надземних делова 

објекта на катастарској парцели број 7099 КО Јабучје. 

            Увидом у изјаве Весне Војиновић и Славице Раденовић из Београда које су 

оверене на писарници Општинске управе општине Лајковац под бројем 3146/2020 од 

12.06.2020. године, надлежни орган је утврдио да је инвеститор решио имовинско 

правне односе за изградњу надземних делова објекта на катастарској парцели број 7274 

КО Јабучје. 

            Увидом у изјаву Милене Јеремић који је оверен на писарници Општинске управе 

општине Лајковац под бројем 2884/2020 од  03.06.2020. године надлежни орган је 

утврдио да је инвеститор решио имовинско правне односе за изградњу надземних 

делова објекта на катастарској парцели број 7272 и 7273 обе КО Јабучје. 

            Увидом у Одлуку о именовању комисије за вршење  техничког пријема која је 

именована од стране ПБ „ВАЉЕВОПЛАН“ Ваљево матични број 55835560, ПИБ 

102946887, ул. Узун Миркова 2/2 Ваљево, као вршиоца техничког прегледа објекта, 

комисија је утврдила да је Александар Кузмановић дипл. инж. грађ. лиценца број 314 

3725 ор, у својству члана вршио преглед хидротехничке инсталације а Милан Петровић, 

дипл.инж.грађ. у својству члана  преглед грађевинских радова. 

            Увидом у Пројекат за извођење, надлежни орган је утврдио да је исти израђен од 

стране ПД ХИДРОКОП доо Београд, Браће Срнић 23а, одговорно лице је Драган Оро, 

главни пројектант је Снежана Којић дипл. грађ. инж. са лиценцом број 314 7412 04. Уз 

предметни пројекат, инвеститор је доставио и изјаве инвеститора, стручног надзора и 

извођача радова да у извођењу радова није одступљено од пројекта за извођење. 

             Увидом у записник комисије за технички преглед објекта и извштају комисије о 
извршеном техничком прегледу изведеног објекта -канализационог кишног колектора 
у Јабучју за одводњавање објеката са катастарске  пшарцеле број 7265/1 КО Јабучје до 
постојећег кишног колектора у улици Боје Марковић  преко катастарских парцела 8747,  
7099, 7273, 7274 све КО Јабучје, надлежни орган је утврдио да комисија није 
констатовала недостатке које је потребно отклонити пре издавања употребне дозволе 
за предметни објекат. Комисија је донела позитивно мишљење и закључак да изведени 
објекат испуњава све подобности и може се користити сагласно својој намени и 
потврдила да је : 
            -објекат изведен у складу са грађевинском дозволом,  
               -да су обезбеђени сви докази о квалитету изведених радова, уграђеног 
материјала, издатих од стране овлашћених организација, 
                -да је за предметни објекат потврђена пријава радова од стране Надлежног 
органа под бројем ROP-LAL-35829-WA-6/2020 oд 27.08.2020. године, 
                -да је постојећи објекат прикључен на постојећи кишни колектор у улици Боје 
Марковић, 



                 -да за предметни објекат постоји Елаборат геодетских радова за подземне 
инсталације, 
                 -коначан обрачун изведених радова је 17.808.665,00 динара,  
                 -минималан гарантни рок за изведене радове 2. године. 
 

Комисија је констатовала да је објекат подобан за употребу и предложила 
надлежном органу да изда употребну дозволу.    
 
 Увидом у доказе о извршеној уплати таксе за подношење захтева и доношење 

решења о употребној дозволи и накнаде за вођење централног регистра, утврђено је да 

су исте уплаћене у слкадду са Законом о републичким административним таксама  („Сл. 

гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 

– усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн, 93/12, 47/13 – услађени дин. изн., 

65/13 – др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн , 45/15 - усклађени дин. изн, 83/15, 112/15, 

50/2016 - усклађени дин. изн и 61/2017 - усклађени дин. изн. 113/2017, 3/2018 - испр. и 

50/2018 - усклађени дин. Изн,  95/2018, 38/2019-усклађени дин. Износи, 86/2019 и 

90/2019-исправка). 

 

                  На основу напред наведених чињеница,  Одељење је утврдило да су испуњени 
сви законом предвиђени услови да се инвеститору одобри употреба канализационог 
кишног колектора у Јабучју за одводњавање објеката са катастарске  парцеле број 
7265/1 КО Јабучје до постојећег кишног колектора у улици Боје Марковић  преко 
катастарских парцела 8747, 7099, 7273, 7274 све КО Јабучје, 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  
- Служби за катастар непокретности 
- А р х и в и. 

 

                                                                                                       За руководиоца одељења 

                                                                                                                Н  а  ч  е  л н  и  к 

                                                                                                      Живорад Бојичић дипл. правник 

 
 


