
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Општинска управа 

Одељење за комунално-стамбене,  

грађевинске и урбанистичке послове 

Број: ROP-LAJ-13906-IUP-10/2021 

Датум: 15.01.2021. године 

Лајковац 

Омладински трг бр. 1 

Тел: 014/3433-109 

Д.К. 

 

 

                 Општинска  управа  општине Лајковац, Одељење за комунално-стамбене 

грађевинске и урбанистичке послове,  решавајући по захтеву Милана Колџић ЈМБГ 

2508979793422 из Лазаревца ул. Душана Петровић Шана бр.4. за издавање решења 

о употребној дозволи за стамбени објекат изграђен у Боговађи на кат. парцели број 

191 КО Боговађа, 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 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 Милана Колџић ЈМБГ 2508979793422 из Лазаревца, ул. 

Душана Петровић Шана бр.4.  за издавање употребне дозволе за стамбени објекат који 

је изграђен у Боговађи на катастарској парцели број 191 КО Боговађа, због формалних 

недостатака. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                  Милан Колџић из Лазаревца, ул. Душана Петровић Шана број 4. преко Зоре 

Милосављевић ЈМБГ 1801960715477 из Лазаревца ул. Сувоборска број 2, овлашћеног 

лица пуномоћника  Леп Изглед доо Лазаревац, матични број 06428045, ПИБ 101136752, 

поднео је захтев овом Одељењу, за издавање употребне дозволе за стамбени објекат који 

је изграђен у Боговађи на кат. парцели број 191 КО Боговађа , а који је заведен под бројем 

ROP-LAJ-13906-IUP-10/2021 од   11.01.2021.године. 

 

 Подносилац је уз захтев приложио следећу документацију:  

               -Пуномоћје за подношење захтева, 

               -Решење о грађевинској дозволи број ROP-LAJ-13906-CPIH-3/2020 од 

24.09.2020  

             -Елаборат геодетских радова за изведени објекат, 

            -Елаборат геодетских радова за подземне инсталације, 



            -Потврду издату од стране одговорног пројектанта, 

            -Енергетски пасош број ЕР000556249 од 23.12.2020. године издатог од стране Леп 

Изглед Лазаревац, одговорни инжењер Жељко Јокић дип. инж. грађ. лиценца број 381 

0707 13,  

            -Решење Министарства грађевинарства и урбанизма број 35-00-00301/2013-04 од 

23. 07.2013 године којим је утврђено да Леп Изглед доо Лазаревац испуњава услове за 

издавање сертификата о енергетским својствима објекта вцисокоградње, 

          - Лист непокретности број 611 КО Боговађа. 

          -Доказ о упалти 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. 

 

                  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 дозволу издаје у складу 

са актима и другим документима из члана 8б Закона. 

 

           Увидом у Лист непокретности број 611 КО Боговађа, надлежно одељење је 

утврдило да подносилац захтева који је у исто време и инвестиртор, није извршио 

промену намене катастарске парцеле код надлежне службе за катастар 

непокретности јер  је: 

           - катастарска парцела број 191 КО Боговаћа уписана по врсти земљишта као 

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, по врсти и начину коришћења као 

земљиште под зградом у површини од 50м2, земљиште уз зграду у површини од 500м2 и 

као воћњак треће класе у површини од 1261м2, укупне површине од 1811м2, у приватној 

својини Милана Колџић из Лазаревца са уделом од 1/1.      

       

Увидом у достављени захтев и прилоге, надлежно одељење је утврдило да за 

поступање по захтеву нису испуњени формални услови, односно   инвеститор није 

доставио доказ о извршеној промени намене катастарске парцеле број 191 КО 

Боговађа код надлежне службе за катастар непокретности. 

 

              На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање 

по захтеву нису испуњени формални услови предвиђени Законом и Правилником, то су 

се, у смислу члана 8ђ.  и 158. Закона о планирању и изградњи и члана 44. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре, стекли услови за примену наведених 

прописа , те је одлучено као у диспозитиву. 

             



             Ако подносилац захтева најкасније 30. дана од дана објављивања овог решења 

на интернет страници належног органа поднесе нов усаглашен захтев и отклони све 

недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново 

плаћа административне таксе и накнаде наведене у члану 27.став 2. тачка 2. Правилника 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Службени гласник 

РС број 68/2019). 

 

            ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против овог Решења подносилац захтева може 

изјавити приговор  Општинском већу Општине Лајковац, преко овог одељења, у року од 

три дана од дана достављања. 

 

 

           Доставити: Подносиоцу захтева  

                               грађевинској инспекцији 

 

 

                                                                                                    Руководилац одељења 

                                                                                        Предраг  Мирковић дипл. инж. саоб. 

 

 

 


