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Општинска  управа  општине Лајковац, Одељење за комунално-стамбене, 

грађевинске и урбанистичке послове,  решавајући по захтеву Станка Танасковић 

ЈМБГ 2712949771412 из Лајковца Краља Петра Првог број 05, за издавање решења 

о употребној дозволи пословног објекта за административне и управне послове 

изграђеног у Лајковцу на катастарској парцели број 254/1 КО Лајковац, 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 

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 Станка Танасковић ЈМБГ 2712949771412 из 

Лајковца Краља Петра Првог број 05, за издавање употребне дозволе за пословни 

објекат за административне и управне послове (категорија Б, класификација 122011) 

који је изграђен у Лајковцу на катастарској парцели број 254/1  КО Лајковац,  због 

формалних недостатака. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Станко Танасковић ЈМБГ 2712949771412 из Лајковца Краља Петра Првог број 

05, у својству инвеститора , преко Милована Павловић ЈМБГ 1607990770048 из Ваљева, 

Бело Поље бб, овлашћеног лица пуномоћника Милован Павловић ПР инжењерске 

делатности и техничко саветовање АМГ-ИНЖЕЊЕРИНГ Ваљево, матични број 

65054795, ПИБ 110884077 Ваљево Бело Поље бб,  поднео је захтев овом Одељењу, за 

издавање употребне дозволе за пословни објекат за административне и управне послове 

који је изграђен на катастарској парцели број 254/1 КО Лајковац а који је заведен под 

бројем ROP-LAJ-18960-IUP-11/2021 од   26.03.2021. године. 

 Подносилац је уз захтев приложио следећу документацију:   

- ПИО- Пројекат изведеног објекта 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-пословног објекта за 

административне и управне послове изграђеног на катастарској парцели 

број 254/1 КО Лајковац, 

- Елаборат геодетских радова за објекат  

- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације 

- Енергетски пасош, 

- 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. 

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 достављени захтев и прилоге, надлежно одељење је утврдило да за 

поступање по захтеву нису испуњени формални услови, односно   није достављено 

пуномоћје  за подношење захтева за издавање употребне дозволе. 

           Увидом у достављено пуномоћје, надлежни орган је утврдио да је исто оверено од 

стране јавнобележничког приправника Ане Марковић   у Ваљеву под бројем ОУП –II-

3139/2019 од 21.06.2019. године а истим је Станко Танасковић овластио АМГ-

ИНЖИЊЕРИНГ ПР Милован Павловић Ваљево да га заступа приликом предаје и 

подизања документације за прибављање одобрења за извођење радова и пријаве радова 

н катастарској парцели број 254/1 КО Лајковац а исто важи до окончања поступка 

пријаве радова. Из садржине достављеног пуномоћја, утврђено је да АМТ-

ИНЖИЊЕРИНГ ПР Милован Павловић Ваљево није имао овлашћење за подношење 

захтева за издавање употребне дозволе. 

У складу са чланом 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл.гласник РС“,број 68/2019), ако се захтев подноси преко 

пуномоћника, уз захтев се прилже пуномоћје издато у електронском облику или 

дигитализовано ускладу са ставом 4 овог члана, које не мора бити оверено од стране 

органа који је по закону надлежан за оверу, с тим што надлежни орган може накнадно 

тражити да му се достави оверено пуномоћје, ако посумња у његову иостинитост. 

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 158. Закона о планирању и изградњи и члана  3. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре, стекли услови за примену члана 44. 

Правилника 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. 

 


