
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
Општинска управа 
Одељење за комунално-стамбене,  
грађевинске и урбанистичке послове 
Број: ROP-LAJ-27728-IUPH-3/2020 
Датум: 29.12.2020. године 
Лајковац 
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Општинска  управа  општине Лајковац, Одељење за комунално-стамбене, 
грађевинске и урбанистичке послове,  решавајући по усаглашеном захтеву 
Предузећа за производњу, унутрашњу и спољну трговину и услуге „SANI-
KOMERC“ doo Lajkovac, матични број 06486606, ПИБ 101343410, Лајковац 
Проте Матеје 25, за издавање решења о употребној дозволи за објекте 
индустријског комплекса пословних објеката-производне хале са 
магацином, управне зграде, ресторана и кухиње, портирнице и 
трафостанице све на кат.парцели број 7962/2 КО Јабучје, на основу члана 8ђ 
и 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 Предузећу за производњу, унутрашњу и спољну 
трговину и услуге „SANI-KOMERC“ doo Lajkovac, матични број 06486606, 
ПИБ 101343410, Лајковац Проте Матеје 25, у својству инвеститора, употреба 
индустријског комплекса пословних објеката, чија је градња одобрена решењем 
о грађевинској дозволи број 351/11-93-02 од 17.03.1993 године и Решењем о 
измени грађевинске дозволе број ROP-LAJ-27728-CPА-1/2020 од 06.10.2020 и 
то: 
             -производне хале са магацином  (Категорије В, Класификације 
125222), спратности П+0, укупне БРГП надземно и површине земљишта под 
објектом од 2080м2,  
             - управне зграде (Категорије В, Класификације 122012), спратности 
П+0, укупне БРГП надземно и површине земљишта под објектом од  821м2,  



             -ресторана и кухиње (Категорије Б, Класификације 121113), спратности 
П+0, укупне БРГП надземно и површине земљишта под објектом од 158м2,  
             -портирнице (Категорије Б, класификације 122011) спратности П+0, 
укупне БРГП надземно и површине земљишта под објектом од 30м2, 
              -трафостанице (Категорије Г, Класификације 222420), спратности П+0, 
укупне БРГП надземно и површине земљишта под објектом од 26м2, (укупне 
БРГП надземно и површине земљишта под објектима од 3.115м2)  све на 
катастарској парцели број 7962/2 КО Јабучје koja je уписана у Лист 
непокретности број 1910 KO Јабучје као грађевинско земљиште изван 
грађевинског подручја укупне површине 12005м2 у приватној својини Предузећа 
за производњу, унутрашњу и спољну трговину и услуге „SANI-KOMERC“ doo 
Lajkovac. Предметна катастарска парцела је изграђена тако да је под редним 
бројем 1. уписано земљиште под зградом и другим објектима у површини од 
821м2, под редним бројем 2. уписано земљиште под зградом и другим објектима 
у површини од 158м2, под редним бројем 3. уписано земљиште под зградом и 
другим објектима у површини од 30м2, под редним бројем 4. уписано земљиште 
под зградом и другим објектима у површини од 26м2 и под редним бројем 
5.уписано земљиште под зградом и другим објектима у површини од 2080м2. 
             -Teнички преглед објекта је извршен од стране комисије која је 
формирана Одлуком инвеститора од 07.10.2020. године у саставу: Миле Пиргић 
дипл. ин.грађ. са лиценцом број 310 2055 03, председник и члан комисије за 
грађевинске и грађевинско занатске радове, 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 Милић дипл. инж. грађ. са лиценцом 
број 414 А061 06, члан за хидротехничке инсталације, Јасмина Јовановић, 
секретар комисије. У раду комисије је учествовао и Перко Ђермановић лиц.   07 
број 152-746/16 у погледу спроведених мера заштите од пожара. 
               Комисија је сачинила извештај за технички преглед изведених радова 
на изграђеном индустријском комплексу пословних објеката на катастарској 
парцели број 7962/2 КО Јабучје који чини саставни део овог решења. 
                
              Изграђени објекти су  прикључени на водоводну и канализациону 
мрежи и електроенергетску мрежу. 
 

Минимални гарантни рок за предметне објекте је 2 године. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

                 Предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину и услуге 
„SANI-KOMERC“ doo Lajkovac, матични број 06486606, ПИБ 101343410, Лајковац 
Проте Матеје 25. преко Милована Павловић ЈМБГ 1607990770048 из Ваљева 
Бело Поље бб, овлашћеног лица пуномоћника Милован Павловић ПР 
инжењерске делатности и техничко саветовање AMG-INŽEWERING Ваљево, 
матични број 65054795, ПИБ 110884077 поднео је усаглашен захтев овом 
Одељењу, за издавање употребне дозволе за објекте индустријског комплекса 
пословних објеката-производне хале са магацином, управне зграде, ресторана 
и кухиње, портирнице и трафостанице све на кат.парцели број 7962/2 КО Јабучје, 
а који је заведен под бројем ROP-LAJ-27728-IUPН-3/2020 од   18.12.2020. године. 



Инвеститор је уз захтев приложио следећу документацију:  
- Уверење Одељења катастра водова Ваљево број 956-01-305-

16272/2020 од 21.10.2020. године,  
- Пројекат изведеног објекта, 
- Решење о грађевинској дозволи број 351/11-93-02 од 17.03.1993 
- Решење о измени решења грађевинској дозволи број  ROP-LAJ-

27728-CPА-1/2020 од 06.10.2020 године, 
- Уверење о идентификацији издатог од стране Службе за катастар 

непокретности Лајковац број 952-3-005/2020-4557 од 24.09.2020. 
године, 

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

извршеном техничком прегледу изграђеног објекта- индустријског 
комплекса пословних објеката-производне хале са магацином 
изграђене на кат. парцели број 7962/1 КО Јабучје, управне зграде, 
ресторана и кухиње, портирнице и трафостанице све на кат.парцели 
број 7962/2 КО Јабучје 

- Пуномоће за подношење захтева; 

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

Републичке административне таксе. 

- Надлежни орган је по службеној дужности прибавио Лист 

непокретности број 1910 КО Јабучје и копију плана катастарских 

парцела број 7962/1 и 7962/2 обе КО Јабучје. 

Уз усаглашени захтев, инвеститор је приложио: 

                     -Исправку извештаја комисије за технички преглед изведених 

радова на изграђеном индустријском комплексу пословних објеката,  

                     -Елаборат геодетских радова подземних инсталација, 

                     - Решење Службе за катастар непокретности Лајковац број 952-02-

11-005-3584/2020 од 15.12.2020 године о извршеној промени намеме 

кат.парцеле 7962/2  КО Јабучје са доказом о извршеној уплати накнаде у износу 

од 260.212,50динара,  

                   - Решење Службе за катастар непокретности Лајковац број 952-02-2-

005-1397/2020 од 24.12.2020 године о спајању кат.парцела 7962/1 и 7962/2 КО 

Јабучје 

                  По пријему усаглашеног захтева за издавање употребне дозволе, 

надлежни орган је извршио проверу  да ли је инвеститор отклонио недостатке 

утврђене решењем број ROP-LAJ-27728-IUP-2/2020 којим је одбачен претходно 

поднети захтев за издавање употребне дозволе за изграђени индустријски 

комплекс пословних објеката. 

                  Чланом 8ђ. 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, 31/19 и 9/2020), надлежни орган искључиво врши проверу испуњености 
формалних услова за поступање по захтеву за издавање решења о употребној 
дозволи и не упушта се у проверу техничке документације нити испитује 
веродостојност докумената које прибавља електронским путем током 



спровођења обједињене процедуре, већ употребну дозволи издаје у складу са 
актима и другим документима из члана 8б Закона. 
           - увидом у Решење о грађевинској дозволи број 351/11-93-02 од 
17.03.1993 и Решење о измени решења о грађевинској дозволи број  ROP-LAJ-
27728-CPА-1/2020 од 06.10.2020 године, надлежни орган је утврдио да је 
грађевинска дозвола издата за изградњу предметних објеката на две 
катастарске парцеле и то 7962/1 (4042/1- стари премер) и 7962/2 (4041/6-стари 
премер) обе КО Јабучје. У складу са чланом 158. Закона и чланом 143. 
Правилника, ако је грађевинска дозвола издата за више катастарских парцела, 
инвеститор је у обавези да пре издавања употребне дозволе изврши спајање тих 
парцела. 
               Увидом у Решење Службе за катастар непокретности Лајковац број 952-

02-2-005-1397/2020 од 24.12.2020 године, надлежни орган је утврдио да је 

инвеститор извршио  спајање кат.парцела 7962/1 и 7962/2 КО Јабучје у једну 

катастарску парцелу број 7962/2 КО Јабучје која је уписан у Лист непокретности 

број 1910 КО Јабучје као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја 

укупне површине 12005м2 у приватној својини Предузећа за производњу, 

унутрашњу и спољну трговину и услуге „SANI-KOMERC“ doo Lajkovac. 

Предметна катастарска парцела је изграђена тако да је под редним бројем 1. 

уписано земљиште под зградом и другим објектима у површини од 821м2, под 

редним бројем 2. уписано земљиште под зградом и другим објектима у површини 

од 158м2, под редним бројем 3. уписано земљиште под зградом и другим 

објектима у површини од 30м2, под редним бројем 4. уписано земљиште под 

зградом и другим објектима у површини од 26м2 и под редним бројем 5.уписано 

земљиште под зградом и другим објектима у површини од 2080м2. 

                 -Увидом у Уверење о идентификацији издатог од стране Службе за 

катастар непокретности Лајковац број 952-3-005/2020-4557 од 24.09.2020. 

године, надлежно одељење је утврдило да катастарској парцели број 7962/1, по 

месту и положају одговара кат.парцела 4042/1 –стари премер а кат.парцели број 

7962/2 по месту и положају одговара кат.парцела 4042/6-стари премер све КО 

Јабучје 

             - Увидом у Решење Службе за катастар непокретности Лајковац број 952-

02-11-005-3584/2020 од 15.12.2020, надлежни орган је утврдио да је извршена 

промена намене пољопривредног у грађевинско земљиште а да је инвеститор 

по том основу уплатио накнаду у износу од 260.212,50 динара о чему је  

приложио  доказ. 

               Увидом у Уверење број 956-01-305-16272/2020 0д 21.10.2020. године 
издатог од стране Одељења за катастар водова Ваљево , надлежно одељење 
је утврдило да на предметним катастарским парцелама нема евидентираних 
подземних инсталација. 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, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 42. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник 
РС“,број 68/2019) и решења број ROP-LAJ-27728-IUP-2/2020, уз усаглашен 



захтев за издавање употребне дозволе, инвеститор је приложио Елаборат 
подземних инсталација.  
              Увидом у Пројекат изведеног објекта, (0-Главна свеска, 1 Пројекат 
архитектуре), надлежно одељење је утврдило да је исти сачињен од страбе АМГ 
–Инжењеринг ул. Бело Поље бб Ваљево, одговорно лице пројектанта је 
Милован Павловић  дипл.инж.грађ. главни и одговорни пројектант је Томислав 
Ердоглија  маст. инж. арх. са лиценцом број 210 А0132019.  
            Одлуком инвеститора од 07.10.2020. године,за чланове комисије за 
вршење техничког прегледа објекта именовани су, Миле Пиргић дипл. инж.грађ. 
са лиценцом број 310 2055 03, председник и члан комисије за грађевинске и 
грађевинско занатске радове, 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 Милић дипл. инж. грађ. са лиценцом број 414 А061 06, 
члан за хидротехничке инсталације, Јасмина Јовановић, секретар комисије. У 
раду комисије је учествовао и Перко Ђермановић лиц.   07 број 152-746/16 у 
погледу спроведених мера заштите од пожара. 
               Комисија је сачинила извештај за технички преглед изведених радова 
на изграђеном индустријском комплексу пословних објеката на катастарској 
парцели број 7962/2 КО Јабучје који чини саставни део овог решења. 
              У записнику о раду Комисије за технички преглед и пријем изведених 
радова на изграђеном индустријском комплексу пословних објеката, на основу 
детаљно извршеног прегледа, Комисија је дала позитивно мишљење и закључак 
да изведени објекати испуњавају подобности : 
               -да могу да се користе сагласно својој намени, 
               -да не доводе у опасност живот и здравље људи,  
              -да не угрожавају коришћење суседних објеката,  
             - не утичу на сигурност саобраћаја. 
             Комисија је потврдила да у изградњи  индустријског  комплекса: 
             -није дошло до одступања у смислу положаја, облика,димензија објекта, 
броја посебних делова, 
             -да су обезбеђени сви потребни докази о квалитету изведених радова, 
уграђеног материјала, инсталација, уређаја и опреме, издате од стране 
овлашћених организација, 
             -да су спроведене мере противпожарне заштите у потпуности према 
документацији  на коју је добијена сагласност МУП-а, 
             -да је објекат прикључен на водоводну, канализациону и електро мрежу, 
            -да су предменти објекти уписани у Лист непокретности број 1910КО 
Јабучје,  
            -да је коначна обрачуната вредност изведених радова 55.000.000,00 
динара 
           -да је минимални гарантни рок за предметне објекте је 2. године. 
            Комисија је констатовала да су предметни објекти подобни за употребу и 
предложила је надлежном одељењу 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 складу 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 
индустријског комплекса пословних објеката 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 рачун 840-
742221843-57, са позивом на број 97 30-055, шифра плаћања 153 . 

 
Решење доставити: 

- Подносиоцу захтева; 
- Граћевинском инспектору  
- Служби за катастар непокретности Лајковац 
- Имаоцима јавних овлашћења 
- А р х и в и. 

      
                                                                   Руководилац одељења 
                                                          Предраг Мирковић дипл.инж.саоб. 

 
 

              

              

 
 
 
 


