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Општинска управа општине Лајковац, Одељење за комунално - стамбене, грађевинске и
урбанистичке послове, решавајући по захтеву Весне Егемен ЈМБГ 0805949795010 из
Београда. ул. Николе Добровића број 24/12, за издавање решења о употребној дозволи за
стамбени објекат који се налази у Јабучју у улици Шеринка б.б.  изграђен на катастарској
парцели број 7507 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, 9/2020 и 52/2021), члана 45. Правилник о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), члана 5. Правилника о
објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 85/2015) и члана 136. Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018),  доноси:

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

 

ОДОБРАВА СЕ Весни Егемен ЈМБГ 0805949795010 из Београда. Ул. Николе Добровића број
24/12, употреба стамбеног објекта (Категорија А, Класификација 111011), спратности



Пр+Пк, укупне бруто површина од 139,62м2, укупне нето површине од 94,87м2, изграђеног
на катастарској парцели број 7507 КО Јабучје која је уписана у Листу непокретности  број
3048 КО Јабучје.

Објекат је проведен у графичком делу катастра непокретности и уписан у Листу
непокретности 3048 КО Јабучје под бројем један као породична стамбена зграда у површини
земљишта под објектом од 72м2, објекат изграђен без одобрења за градњу у приватној
својини Весне Егемен са обимом удела 1/1.

Објекат је изграђен у складу са Решењем о одобрењу изградње број 03-351/122-82 од
05.06.1982. године.

Одговорни пројектант који је извршио технички преглед стамбеног објекта и сачинио 
Потврду за издавање употребне дозволе, која чини саставни део овог решења је Владан
Чоловић дипл. инж. грађ. са лиценцом број 310 Н641 09.

Објекат је прикључен на инфраструктурну мрежу за прикључке који су предвиђени
грађевинском дозволом.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Општинској управи општине Лајковац, Одељењу за комунално - стамбене, грађевинске и
урбанистичке послове, Весна Егемен је преко пуномоћника Владана Чоловића поднела
захтев за издавање употребне дозволе за стамбени објекат описан у диспозитиву овог
решења, а који је заведен под бројем ROP-LAJ-16088-IUP-3/2022 од  14.09.2022. године.

Подносилац је уз захтев приложио следећу документацију:

-    Решење о одобрењу изградње број 03-351/122-82 од 05.06.1982. године;

Уверење о идентификацији број 952-3-005/2022-361 од 25.05.2022. године које је
издато од стране Службе за катастар непокретности Лајковац;
Решење Службе за катастар непокретности Лајковац број 952-02-5-005-18014/2022 од
10.03.2022. године;
Лист непокретности број 3048 КО Јабучје од 08.05.2022. године;
Одлука о одређивању лица за технички преглед објекта број 24-1/2022 од

15.04.2022. године;

Записник о техничком прегледу објекта број 24-2/2022 од 15.04.2021. године;
Потврда за издавање употребне дозволе број 24-3/2022 од 15.04.2022. године;
Елаборат геодетских радова број 952-005-56565/22 од 11.07.2022. године;
Пројекат породичне стамбене зграде израђен од стране Славка Ерора овл.бр. 152-
427/75-08/1;
Рачун за електричну енергију;
Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем;
Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева и издавање
решења о употребној дозволи;
Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС.



 

По пријему захтева за издавање употребне дозволе, у складу са чланом 43. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број
68/2019), 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 3048 КО Јабучје утврђено је да је катастарска парцела
број 7507 КО Јабучје уписана као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја у
приватној својини Весне Егемен са обимом удела 1/1.

Увидом у Решење о одобрењу изградње број 03-351/122-82 од 05.06.1982. године утврђено је
да је Миомиру Живковићу из Јабучја у својству инвеститора одобрена изградња породично
– стамбене зграде у Јабучју на катастарској парцели број 3742/1 КО Јабучје, у складу са
техничком документацијом која чини саставни део решења. Увидом у Уверење о
идентификацији број 952-3-005/2022-361 од 25.05.2022. године, утврђено је да катастарска
парцела број 7507 (нови премер) КО Јабучје у површини 0.19.23xа по месту и положају
одговара део катастарске парцеле број 3742/1 (стари премер) КО Јабучје у површини
0.39.85xa.

Увидом у Решење Службе за катастар непокретности Лајковац број 952-02-5-005-18014/2022
од 10.03.2022. године утврђено је да се дозвољава провођење промене у бази података
катастра непокретности, упис права својине у корист Весне Егемен на непокретностима који
се налазе на катастарској парцели 7507 КО Јабучје досадашњег власника Миомира
Живковића.

Увидом у Одлуку о одређивању лица за технички пријем објекта број 24-1/2022 од
15.04.2021. године, утврђено је да је за одговорног пројектанта одређен Владан Чоловић
дипл. грађ. инж са лиценцом број 310 Н641 09.

             Увидом у Записник о техничком прегледу објекта број 24-2/2022 од 15.04.2021.
године, утврђено је да је предмет техничког прегледа стамбени објекат  - породична кућа у
Јабучју. Објекат је спратности Пр+Пк, развијене бруто површине 139,62м2, нето површине
94,87м2. Вршилац техничке контроле је Владан Чоловић дипл. инж. грађ. Објекат је
прикључен на електроенергетску инсталацију а није прикључен на јавни водовод и
канализацију.

Увидом у Потврду за издавање употребне дозволе број 24-3/2022 од 15.04.2021. године
утврђено је да је изградња објекта завршена у складу са техничком документацијом на
основу које је издато решење о грађевинској дозволи, да је објекат прикључен на јавну
инфраструктурну мрежу за прикључке који су били предвиђени Грађевинском дозволом и да
је објекат подобан за употребу.

На основу елабората геодетских радова број 952-005-56565/22 од 11.07.2022. године,
утврђено је да је извршено геодетско снимање објекта који је прегледан од стране РГЗ
Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Ваљево.

            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 – усклађени 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 – испр. 98/20 – усклађени дин.
изн, 144/20 и 62/21 – усклађени дин.изн).

У складу са чланом 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 85/2015), инвеститор је уз захтев за
издавање употребне дозволе, уместо извештаја о техничком прегледу, доставио потврду
издату од стране одговорног пројектанта да је изградња објекта извршена у складу са
техничком документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола и да је објекат
прикључен на инфраструктурну мрежу за прикључке који су предвиђени грађевинском
дозволом па је стога предложио надлежном органу да изда употребну дозволу с обзиром да
је утврђивање подобности објекта за употребу спроведена, да је установљено да је објекат
завршен и да се може користити у предвиђеној намени.

            На основу напред наведених чињеница,  овај орган је утврдио да су испуњени сви
законом предвиђени услови и да је захтев инвеститора основан, 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 (осам) дана од дана пријема истог. Жалба се подноси преко овог органа
са доказом о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 490,00 дин.
према тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама на жиро рачун
840-742221843-57, са позивом на број 97 30-055, шифра плаћања 153.

  

Решење доставити:

Подносиоцу захтева;
Грађевинској инспекцији;
Служби за катастар непокретности;
Архиви.

 

                                                                                             Руководилац одељења

                                                                                   Предраг Мирковић дипл.инж.саобр.

 

 

 

 


