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Општинска  управа  општине Лајковац, Одељење за комунално-стамбене, 

грађевинске и урбанистичке послове,  решавајући по захтеву Друштва за промет 

ЕУРОПРОМ доо Ваљево, Дивци, матични број 07396635, ПИБ 100073729, за 

издавање решења о употребној дозволи за пословни објекат-продавницу мешовите 

робе и складишног објекта у Јабучју, изграђеног на катастарској парцели број 3896 

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 45. 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  Друштву за промет ЕУРОПРОМ доо Ваљево, Дивци, 

матични број 07396635, ПИБ 100073729, у својству инвеститора, употреба објеката, 

чија је градња одобрена Решењем о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-22178-IUP-

9/2020 и потврђене пријаве почетка извођења радова број ROP-LAJ-22178-WA-5/2020 

од 18.05.2020. године и то:   

 

             -пословног објекта-продавнице мешовите робе (Категорије Б, Класификације 

123001), спратности П+0, изграђене површине под објектом од 150,00м2, бруто 

грађевинске површине од 150м2, нето грађевинске површине 143,77м2, висине слемена 

4,22м и  

             - складишног објекта (Категорије Б, Класификације 235221), спратности П+0, 

изграђене површине под објектом од 141,00м2, бруто грађевинске површине 141,00м2, 

нето грађевинске површине од 130,96м2, све на катастарској парцели број 3896 КО 

Јабучје koja je уписана у Лист непокретности број 2513 КО Јабучје као пољопривредно 

земљиште - остало вештачки створено неплодно земљиште у површини од 2854м2 у 

приватној својини Друштва за промет ЕУРОПРОМ доо Ваљево, Дивци, са уделом 1/1. 



             -Teхнички преглед објекта је извршен од стране „СТОНЕ-КОП“ доо Горња 

Забрдица бб, Ваљево, који је именовао комисију за вршење техничког прегледа и 

пријема изведених радова на изграђеном пословном објекту у саставу Даринка  

Крстивијевић дипл. инж.грађ. са лиценцом број 310 5795 03, председник и члан комисије 

за грађевинске и грађевинско занатске радове и хидротехничке инсталације, Угљеша 

Дудић, дипл. инж.арх. са лиценцом број 300 6262 03, члан за архитектонско грађевинске 

радове, Милутин Срећковић дипл. инж. елек. са лиценцом број 353 А783 04 члан за 

електроенергетске инсталације, Мирослав Бурзаловић дипл. инж. маш. са лиценцом број 

330 Н 326 09, члан за машинске инсталације, Јасмина Јовановић, секретар комисије. 

 

Комисија је сачинила извештај о извршеном техничком прегледу изведених 

радова на изградњи пословног објекта-продавнице мешовите робе (категорије Б, 

класификације 123001) и складишног објекта (категорије Б, класификације 125221) који 

чини саставни део овог решења. 

                

Изграђени објекат је прикључен на водоводну и канализациону мрежу и 

електроенергетску мрежу. 

 

Минимални гарантни рок за предметне објекте је 2 године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Друштво за промет ЕУРОПРОМ доо Ваљево, Дивци, матични број 07396635, 

ПИБ 100073729, преко пуномоћника Бранке Живановић ЈМБГ 1311961775026 из 

Ваљева, Охридска број 1. поднео је захтев овом Одељењу за издавање употребне дозволе 

за пословни објекат-продавнице мешовите робе и складишног објекта који су изграђени 

на катастарској парцели број 3896 КО Јабучје а који је заведен под бројем ROP-LAJ-

22178-IUP-9/2020 од 17.10.2020. године. 

 

 Подносилац је уз захтев приложио следећу документацију:   

- Решење о грађевинској дозволи ROP-LAL-22178-IUP-9/2020 од 04.05.2020. 
године, 

- Пројекат за извођење са изјавом и овером инвеститора, лица које је вршило 
стручни надзор, и одговорног извођача радова,   

- Одлука о именовању комисије за технички преглед објекта, 

- Извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат 
подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне дозволе, 

- Елаборат геодетских радова-за изведене објекте и Елаборат геодетских 
радова за подземне инсталације,  

- Сертификат о енергетским својствима објеката,  

- Пуномоће за подношење захтева; 

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

Републичке административне таксе. 

- Надлежни орган је по службеној дужности прибавио Лист непокретности 

број 2513 КО Јабучје. 

 

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 Лист непокретности број 2513 КО Јабучје, надлежни орган је 

утврдио да је катастарска парцела број 3896 КО Јабучје уписана као  пољопривредно 

земљиште - остало вештачки створено неплодно земљиште у оповршини од 2854м2 у 

приватној својини Друштва за промет ЕУРОПРОМ доо Ваљево, Дивци, са уделом 1/1. 

 

                 Увидом у  Решење о грађевинској дозволи број: ROP-LAЈ-22178-IUP-9/2020 

од 04.05.2020. године, утврђено је да је, Друштву за промет ЕУРОПРОМ доо Ваљево, 

Дивци, матични број 07396635, ПИБ 100073729 у својству инвеститора , одобрена 

изградња пословног објекта-продавнице мешовите робе и складишног простора на 

катастарској парцели број 3896 КО Јабучје. 

 

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

од стране „АРХИПОИНТ“ Јанка Веселиновић број 9. Ваљево, матични бој 63628034, 

ПИБ 108686345, одговорно лице пројектанта, главни пројектант и одговорни пројектант 

за пројекат архитектуре  је Александар Петровић д.и.а. са лиценцом број 300  L241 12. 

Одговорни пројектанти за остале пројекте пројекта за извођење су : за пројекат 

конструкције –Снежана Стојић д.и.г. са лиценцом број 310 3680 03, за пројекат 

хидротехничких инсталација -Миодраг Чомић д.и.г. са лиценцом број 314 1340 03, за 

пројекат електроенергетских инсталација -Радивој Босиљчић д.е.и. са лиценцом број 350 

6098 03, за пројекат машинских инсталација -Маријана Обрадовић д.и.м. са лиценцом 

број 330 М575 13. Пројекат за извођење је са изјавом и овером инвеститора, лица које је 

вршило стручни надзор, и одговорног извођача радова да је изведено стање једнако 

пројектованом. 

 

              Сертификат о енергетском својству зграде-енергетски пасош је израђен од 

стране  ENERGYCONCEPT doo Novi Sad, одговорни пројектант је Горан Тодоровић 

д.и.а. са лиценцом број 381 0260 12. 

 

              Teнички преглед објекта је извршен од стране „СТОНЕ-КОП“ доо Горња 

Забрдица бб, Ваљево, који је именовао комисију за вршење техничког прегледа објекта 

у саставу Даринка  Крстивијевић дипл. инж.грађ. са лиценцом број 310 5795 03, 

председник и члан комисије за грађевинске и грађевинско занатске радове и 

хидротехничке инсталације, Угљеша Дудић, дипл. инж.арх. са лиценцом број 300 6262 

03, члан за архитектонско грађевинске радове, Милутин Срећковић дипл. инж. елек. са 

лиценцом број 353 А783 04 члан за електроенергетске инсталације, Мирослав 

Бурзаловић дипл. инж. маш. са лиценцом број 330 Н 326 09, члан за машинске 

инсталације, Јасмина Јовановић, секретар комисије. 

 

              Комисија је сачинила записник за технички преглед и пријем изведених радова 

на изграђеном пословном објекту-продавници мешовите робе и складишног објекта на 



кат.парцели број 3896 КО Јабучје којим је констатовала да је инвеститор на увид 

доставио Решење о грађевинској дозволи ROP-LAL-22178-IUP-9/2020 од 04.05.2020. 

године, Потврду почетка извођења радова ROP-LAJ-22178-WA-5/2020 од 18.05.2020. 

године, Обавештење о извршеној контроли темеља  број ROP-LAJ-22178-CCE-6/2020 од 

28.07.2020. године, Обавештење о извршеној контроли изградње објекта у 

конструктивном смислу број ROP-LAJ-22178-COFS-7/2020 од 31.07.2020. године, доказ 

о извршеној уплати доприноса за уређење грађевинског земљишта у износу од 53.612,91 

динара, изјаву инвеститора, стручног надзора и извођача радова да су сви радови 

изведени према пројектно–техничкој документацијом и важећим законима и прописима. 

 

              На основу увида у инвестиционо техничку документацију и на основу прегледа 

изведених радова, комисија је дала налаз да су радови изведени у складу са решењем о 

грађевинској дозволи и донела позитивно мишљење и закључак да изведени објекат 

испуњавају следеће подобности : да може да се користи сагласно својој намени, да не 

доводи у опасност живот и здравље људи, да не угрожава коришћење суседних објеката, 

не утишу на сигурност саобраћаја. 

 

               Својим предлогом, комисија је потврдила да је пословни објекат: 

               - урађен са грађевинском дозволом,  

               -да није дошло до одступања у смислу положаја, облика, димензија објекта, 

броја посебних делова, уређења слободних површина, 

               - обезбеђени су сви потребни докази о квалитету изведених радова, уграђеног 

материјала, инсталација, уређаја и опреме издате од стране овлашћених организација, 

               - да је објекат прикључен на водоводну, канализациону и електро мрежу, да је 

објекат подобан за употребу и дала предлог надлежном органу да инвеститору изда 

употребну дозволу 

                -да за предметни објекат и подземне инсталације постоји Елаборат геодетских 

радова, 

                 -минималан гарантни рок за изведене радове 2. године. 

                  -Комисија је констатовала да је објекат подобан за употребу и предложила 

надлежном органу да инвеститору 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 слкаду 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 пословног објекта-

продавнице мешовите робе са складишном објектом, 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; 

- Грађевинском инспектору  

- Служби за катастар непокретности 

- А р х и в и. 
      

                                                                                  Руководилац одељења 

                                                                                  Предраг Мирковић д.и.с. 

 


