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Одељење за комунално – стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Општинске
управе општине Лајковац, решавајући по захтеву инвеститора за издавање употребне
дозволе МИЛИНОВИЋ МИЛАДИНА, из Јабучја, а 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 – др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 136. Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016, 95/2018 и 2/2023),  доноси
следеће:

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

 

ОДОБРАВА СЕ, МИЛИНОВИЋ МИЛАДИНУ (ЈМБГ: 0611963771419), из Јабучја, у својству
инвеститора, употреба објекта, чија је градња одобрена решењем о одобрењу извођења



радова број ROP-LAJ-20153-ISAW-1/2021 од 01.07.2021. године, и решењем о исправци
грешке у решењу број ROP-LAJ-20153-TECCORA-2/2021 од 27.09.2021. године, и то: 

 

Економског објекта (Категорија: А; Класификација: 127121), спратности објекта Пр+0,
габарита објекта 24,00 х 12,00 м, бруто површине објекта 288 м², нето површине
објета 270,14 м², површине земљишта под објектом 288 м², висине слемена објекта
6,95 м, изграђеног на кат. парцели број 5832 КО Јабучје, површине 32,72 а, која је
уписана у листу непокретности број 2990 КО Јабучје у приватној својини Милиновић
Миладина из Јабучја.

 

Пројекат за извођење економског објекта израдио је „ЛАКОН“ - пр, Пројектовање
грађевинских и других објеката, Лајковац ул. Краља Петра 4/37. Одговорни пројектант је
Владан Чоловић, дипл. инж. грађ. (Лиценца број 310 H641 09).

 

Технички преглед објекта извршио је Биро за пројектовање „РОТРИНГ“ Лазаревац, ул.
Душана Вукотића бр. 19. кога заступа директор Миодраг Минић, а о извршеном техничком
прегледу објекта од стране Комисије за технички преглед, сачињен је Извештај са
Записником број 17-01/23 од 17.01.2023. године, као и Предлог Комисије за технички
преглед којим је констатовано да је објекат изграђен у складу са техничком документацијом
и решењем о одобрењу извођења радова број ROP-LAJ-20153-ISAW-1/2021 од 01.07.2021.
године, и решењем о исправци грешке у решењу број ROP-LAJ-20153-TECCORA-2/2021 од
27.09.2021. године, те да се може користити сагласно својој намени, односно да је објекат
подобан за употребу.

 

Вршилац техничког прегледа објекта је Одговорни пројектант Драгиша Б. Стевановић, дипл.
грађ. инж. (Лиценца бр. ИКС 317 8986 04).

 

Извештај Комисије за технички преглед објекта број 17-01/23 од 17.01.2023. године, којим
се утврђује да је објекат подобан за употребу са Предлогом да се може издати употребна
дозвола, чини саставни део овог решења.

 

Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и одговорно извођача радова да није дошло
до оступања од Пројекта за извођење, чини саставни део овог решења.

 

Саставни део решења је Елаборат геодетских радова за изведени објекат и елаборат
подземних водова израђен од стране Бироа за геодетске радове Предузетника Драгана
Маринковић „ВИЗУРА“ Лазаревац. Одговорно лице Гојко М. Марковић, струк. инж. геодез.
(Геодетска лиценца другог реда бр. 02 0773 19).



 

            Економски објекат је прикључен на електро мрежу.

 

Минимални гарантни рок за објекат је 2 године.

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

МИЛИНОВИЋ МИЛАДИН, из Јабучја, поднео је захтев овом Одељењу, за издавање
употребне дозволе за економски објекат, који је изграђен, на кат. парцели бр. 5832 КО
Јабучје, а који је заведен под бројем ROP-LAJ-20153-IUP-7/2023 од 20.01.2023. године.

 

Решавајући по поднетом захтеву, за издавање употребне дозволе за предметни објекат, а на
основу документације коју сачињава:

Решење о одобрењу извођења радова бр. ROP-LAJ-20153-ISAW-1/2021 од 01.07.2021.
године,
Решењем о исправци грешке у решењу бр. ROP-LAJ-20153-TECCORA-2/2021 од
27.09.2021. године,
Потврда о правноснажности рашења бр. ROP-LAЈ-20153-GR-4/2021 од 27.09.2021.
године;
Потврда о пријави радова бр. ROP-LAJ-20153-WA-3/2021 од 27.09.2021. године;
Потврда о пријему изјаве о завршетку темеља бр. ROP-LAJ-20153-CCF-5/2021 од
13.10.2021. године;
Потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу бр. ROP-LAJ-20153-COFS-6/2022
од 26.12.2022. године;
Копија плана;
Препис листа непокретности бр. 2990 КО Јабучје;
Елаборат геодетских радова за изведени објекат и елаборат подземних водова;
Пројекат за извођење економског објекта;
Уговор о извођењу радова бр. 03-09-21 од 01.09.2021. године;
Решење о именовању лица за вршење послова одговорног извођача радова;
Решење о именовању лица за вршење послова стручног надзора над извођењем
радова;
Списак одговорних лица на извођењу радова и вршење надзора;
Изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова;
Уговор о вршењу техничког прегледа објекта бр. 12-12/22 од 29.12.2022. године;
Одлука о поверавању послова техничког прегледа објекта Бироу за пројектовање
„РОТРИНГ“ из Лазаревца;
Одлука о образовању Комисије за технички преглед објекта;
Записник о техничком прегледу објекта;



Извештај са Предлогом Комисије за технички преглед објекта бр. 17-01/23 од
17.01.2023. године;
Пуномоће за подношење захтева;
Доказ о упалти накнаде за подношење захтева кроз ЦИС за издавање решења у
износу од 1.000,00 дин и
Доказ о уплати републичке административне таксе за подношења захтева и за
решење којим се одобрава употреба објекта за објекте А категорије у износу од
2.270,00 динара

 

 

ово Одељење је 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 –
др. закон, 9/2020 и 52/2021) утврдило да су испуњени сви законом предвиђени услови да се
инвеститору Милиновић Миладину из Јабучја одобри употреба економског објекта
изграђеног на кат. парцели бр. 5832 КО Јабучје, па је стога донето решење као у
диспозитиву.

 

Републичка адм. такса је наплаћена у износу од 1.940,00 динара,  по тар. броју 170. Закона о
републичким адм. 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...138/2022).

 

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 пријема истог.

        

Жалба се подноси преко овог органа и таксира са износом од 490,00 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 и са износом од  466,00 дин ОАТ према
тарифном броју 3. Одлуке о општинским адм. таксама („Сл. гласник општине Лајковац“, бр.
15/2022), на број жиро рачуна 840-742251843-73, са позивом на број 97 30-055, шифра
плаћања 153.

 

Решење доставити:

Подносиоцу захтева;
Граћевинском инспектору и
А р х и в и.



                                                                                          

 

 

                                                                                                     РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

                                                                                           Мирковић Предраг, дипл. инж. саоб.


