
 
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦАГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број:  ROP-LOZ-15952-IUP-1/2020 
Заводни број: 351-505/2020-V 
Датум:07.07.2020.године 
Лозница , ул.Карађорђева  бр.2 
 
  Одељење за планирање и изградњу , Градске управе Града Лознице , Одсек за спровођење 
обједињене процедуре и планирање , поступајући по захтеву Михаила (Сава)Баштовановића, из Доњег 
Добрића, ул.Селимира Спасојевића,бр.8., ( ЈМБГ: 2710947773628 ), поднетог преко пуномоћника Борисава 
Диздаревића из Лознице,за издавање употребне  дозволе за  изведене  радове на  РЕКОНСТРУКЦИЈИ И 
САНАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БР 5-РЕСТОРАНА, на катастарској парцели 5335 K.O. Лозница / Стари 
број к.п. 3684 K.O.Лозница/, а на основу чланова 154. и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, 
бр.72/09, 81/09-ис. , 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 , 37/19 и 
9/20 ) , Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“, 
бр.68/19 ) , Правилника о садржини и начину вршења тех.прегледа објекта, саставу комисије, садржини 
предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу , осматрању тла и објекта у току грађења и 
употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката ( „Сл.гласник РС“, бр.27/15 , 29/16 и 
78/19 ) и члана 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016  и 95/2018) , доноси:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
І.             ОДОБРАВА СЕ  инвеститору Михаилу (Сава)Баштовановићу, ( ЈМБГ: 2710947773628 ),  из 
Доњег Добрића, ул.Селимира Спасојевића,бр.8., УПОТРЕБА  изведених  радова НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И 
САНАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БР 5-РЕСТОРАНА , на катастарској парцели 5335 K.O. Лозница / Стари 
број к.п. 3684) K.O.Лозница,спратности Пр+0; категорије „Б“; класификационе ознаке 121113;у оквиру 
постојећег габарита,волумена и без промене корисне површине која износи  П= 117,30m²; укупне бруто 
развијене грађевинске површине објекта П = 140,00 м2. 

 
Радови  на реконструкцији и санацији пословног простора бр.5,-ресторана , у улици Владе Зечевића 

број 5,у Лозници, на катастарској парцели 5335 K.O. Лозница / Стари број к.п. 3684) K.O.Лозница.,изведени су 
на основу: -Решења о Одобрењу изградње–број 351-103/98-05-02 од 16.09.1998.године,које је  издато од 
стране Одељења за урбанизам,грађевинарство и имовинско-правне и комуналностамбене послове–Општинске 
управе Општине Лозница и Потврде о пријави извођења радова на реконструкцији и санацији пословног 
објекта– број 351-277/2006-V од 13.09.2006.године издате од Одељења за урбанизам,грађевинарство и 
имовинско-правне и комунално-стамбене послове– Општинске управе Општине Лозница. 
 
   Структура  предметног локала број 5-ресторана: 
НАМЕНА       ПОВРШИНА 

1.Улаз-ходник                       9,03 м² 

2.Ресторан         58,42 м² 

3.Шанк            3,67 м² 

4.Кухиња                     10,30 м² 

5.Остава                     11,40 м² 

6.Магацин         14,05 м² 

7.Предпростор                     2,92 м² 

8.Мушки ВЦ        4,20 м² 

9.Женски ВЦ        3,27 м² 

УКУПНА  ПОВРШИНА              117, 30 м² 

 
     
  
 
  



 
ІІ.  Записник о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед , именоване од стране 
инвеститора Решењем од 12.06.2019.год. и Решењем од 12.06.2020. године од стране Агенција за 
грађевинарство  ,,Еуропројект 10“ из Лознице, ул.9. маја,бр.11, оверен од председника Комисије Борисава 
Диздаревића дипл.инж.грађ., лиценца број: 311 4840 03, Инж.комора Србије , којим је утврђено да су завршени 
радови на РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БР 5 -ресторана, спратности Пр+0; 
категорије „Б“; класификационе ознаке 121113; на катастарској парцели 5335 K.O. Лозница / Стари број к.п. 
3684 K.O.Лозница /  у улици Владе Зечевића број 5, Лозница и његова подобност за употребу , чини саставни 
део овог решења . 
  
Саставни део овог решења  је и : 
●ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ ОБЈЕКТА број 952-006-69865/2020 од 
24.06.2020 године издат од СГР „Геопремер“ Лозница,  Спасоја Вуковића,пр. , оверен од стране Николе 
Новаковића,инж.геод. геодетска лиценца другог реда број 02016012. 
● ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ПОДЗЕМНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ број 95/2020 od 24.06.2020 године 
издат од СГР „Геопремер“ Лозница, Спасоја Вуковића,пр. , оверен од стране Николе Новаковића,инж.геод. 
геодетска лиценца другог реда број 02016012. 
 
III.  У случају штете  настале као последица употребе објекта или примене тех.документације на основу 
које је издата ова употребна дозвола , а за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и 
правилима струке , за штету солидарно одговарају  вршилац техничког прегледа и инвеститор.    

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
           Инвеститор Михаило (Сава)Баштовановић, (ЈМБГ: 2710947773628), из Доњег Добрића, ул.Селимира 
Спасојевића,бр.8., поднео је, преко пуномоћника Борисава Диздаревића, из Лознице, овом Одељењу , дана 
01.07. 2020.године , захтев број: ROP-LOZ-15952-IUP-1/2020, заводни број: 351-505/2020-V , за издавање 
употребне дозволе за  изведене радове  на РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БР 5-
РЕСТОРАНА-промени организације простора у оквиру постојећег габарита,волумена и без промене 
корисне површине која износи  П= 117,30m², укупне бруто развијене грађевинске површине објекта П = 140,00 
м2.,, на катастарској парцели 5335 K.O. Лозница / Стари број к.п. 3684) K.O.Лозница. Пр+0 категорије „Б“ 
класификационе ознаке 121113. 

 
        Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију у складу са 
важећим правилницима : 
Извештај о техничком прегледу Бр : Т.P. 29 /06/ 2020, који је урађен од стране Агенције за грађевинарство  
„ЕУРОПРОЈЕКТ 10“, ул.9.маја бр.11, Лозница. оверен од председника Комисије Борисава Диздаревића 
дипл.инж.грађ., лиценца број: 311 4840 03, Инж.комора Србије. 
-Решење о Одобрењу изградње,број 351-103/98-05-02 од 16.09.1998.године издато од Одељења за 
урбанизам,грађевинарство и имовинско-правне и комуналностамбене послове–Општинске управе Општине 
Лозница. 
-Потврда о пријави извођења радова на реконструкцији и санацији пословног објекта– број 351-277/2006-
V од 13.09.2006.године издато од Одељења за урбанизам,грађевинарство и имовинско-правне и комунално-
стамбене послове– Општинске управе Општине Лозница. 
-ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ ОБЈЕКТА, број 952-006-69865/2020 24.06.2020 
године издат од СГР „Геопремер“ Лозница, Спасоја Вуковића,пр.,оверен од стране Николе 
Новаковића,инж.геод. геодетска лиценца другог реда број 02016012. 
 
-ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ПОДЗЕМНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕброј 95/2020 od 24.06.2020 године издат 
од СГР „Геопремер“ Лозница, Спасоја Вуковића,пр. , оверен од стране Николе Новаковића,инж.геод. геодетска 
лиценца другог реда број 02016012. 

 
-Изјаве,којим је потврђено да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању, дате од стране : 
инвеститора- заступника Цветка Марића,адвоката из Лознице; одговорног извођача радова-1. Одговорног 
извођача за архитектуру ,конструкцију и водовод и канализацију  Драгана Баровића , дипл.грађ.арх. , лиц.бр. 410 
2902 03 ИКС;- 2. Одговорног пројектанта Ел и Тт изведених радова Ристивојевић Владана, лиценца број 350 
1065 03;-3. Главног пројектанта пио пројекта Драгана Баровића , дипл.грађ.арх. , лиц.бр. 310 5755 03 ИКС  
и надзорног органа, за 1.Архитектуру, спољно уређење и хидротехничке инсталације: Максић Зоран диг, 
лиценца: 410 4073 03 2. Конструкцију: Максић Зоран диг, лиценца: 410 4073 03 3. Хидротехничке Инсталације: 



Максић Зоран диг, лиценца: 410 4073 03 4.Приложена изјава одговорног пројектанта Ел и Тт изведених радова 
Ристивојевић Владан, лиценца број 350 1065 03; 5 Проложена изјава главног пројектанта пио пројекта Драгана 
Баровића , дипл.грађ.арх. , лиц.бр. 310 5755 03 ИКС- у складу са правилником о техничком прегледу. 
 
-Пројекат изведеног објекта- на РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БР 5-РЕСТОРАНА-
промени организације простора у оквиру постојећег габарита,волумена и без промене корисне површине, на 
катастарској парцели 5335 K.O., оверен од стране Одговорног пројектанта Драгана Баровића,дип.инж.грађ. 
лиценца број 310 5755 03, из јуна ,2020., који садржи потребну текстуалну , нумеричку и графичку документацију 
за предметне изведене радове. (-0.ГЛАВНА СВЕСКА: урађена од стране  ГП "EUROIMPEX"ДОО Лозница,ул. 
Јована Цвијића бр.12  Одговорни пројектант : Драгана Баровића,дип.инж.грађ. лиценца број 310 5755 03; -1.- 
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ: урађен од стране  ГП "EUROIMPEX"ДОО Лозница,ул. Јована Цвијића бр.12  
Одговорни пројектант : Драгана Баровића,дип.инж.грађ. лиценца број 310 5755 03;-2.ПРОЈЕКАТ 
КОНСТРУКЦИЈЕ, урађен од стране  ГП "EUROIMPEX"ДОО Лозница,ул. Јована Цвијића бр.12  Одговорни 
пројектант : Драгана Баровића,дип.инж.грађ. лиценца број 310 5755 03;-3.ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА, урађен од стране  ГП "EUROIMPEX"ДОО Лозница,ул. Јована Цвијића бр.12  Одговорни 
пројектант : Драгана Баровића,дип.инж.грађ. лиценца број 310 5755 03;-4.ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА, урађен од стране “EHG TEHNIKA “д.о.о.Лозница,одговорни пројектант Ристивојевић 
Владан,дипл инж.ее. лиценца број 350 1650 03;-5.ПРОЈЕКАТ ТТ ИНСТАЛАЦИЈА урађен од стране “EHG 
TEHNIKA “д.о.о.Лозница,одговорни пројектант Ристивојевић Владан,дипл инж.ее. лиценца број 350 1650 03; 
 
-Потврда,  број: 952-04-006-10341/2020,од  07.07.2020. коју је издао  Републички геодетски завод Београд, 
Служба за катастар непокретност Лозница,да је Елаборат геодетских радова за изведени објекат број 952-006-
69865/2020,од 24.06.2020 године,који је израђен од стране СГР „Геопремер“ Лозница, Спасоја Вуковића,пр. , 
оверен од стране Николе Новаковића,инж.геод. геодетска лиценца другог реда број 02016012., урађен у складу 
са чланом 100. Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у 
одржавању катастра непокретности („ Службени гласник РС“ број 7/2019). 
-Доказ о праву својине - препис листа непокретности број: 8042 К.О. Лозница, од 22.05.2020.год. 
-Пуномоћје за подношење захтева дато од стране заступника на име Борисава Диздаревића из Лознице. 
 

За вршиоца техничког прегледа именована је Агенција за грађевинарство  ,,Еуропројект 10“ из 
Лознице, ул.9.1.маја,бр.11., Решењем од 12.06.2019.год од стране инвеститора-заступника Цветка Марића, 
адвоката из Лознице. Решењем од 12.06.2020. године,образована је Комисија за технички преглед  од стране 
Агенција за грађевинарство  ,,Еуропројект 10“ из Лознице, ул.9. маја,бр.11., у саставу:  

1. Борисав Диздаревић , дипл.грађ. инж.- председник комисије,  
АиГ,Конструкција,ВиК .Лиценца број : 411 2921 03. 

2. Ковачевић Весна,дипл.инж.ел.- члан  
ПП , ЕЛ/…….Лиценца бrој., 350 A934 05, и Овлашћење  број  
152-199/13 i 07 број 152-198/13.  

        
      Комисија образована наведеним решењем извршила је технички преглед изведених радова  на 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БР 5-РЕСТОРАНА-промени организације простора у 
оквиру постојећег габарита,волумена и без промене корисне површине која износи  П= 117,25m², укупне бруто 
развијене грађевинске површине објекта П = 140,00 м2.,, на катастарској парцели 5335 K.O. Лозница  
(Стари број к.п. 3684) K.O.Лозница,спратности Пр+0 категорије „Б“ класификационе ознаке 121113, и Записник о 
извршеном техничком прегледу доставила овом Одељењу уз захтев за издавање употребне дозволе. 

 
           Записником Комисије за технички преглед утврђено је :  да су завршени радови на реконструкцији и 
санацији пословног простора бр.5-РЕСТОРАНА, да нема примедби и недостатака на изведене радове , да је 
објекат безбедан и да се изведеним радовима обезбеђује његово несметано коришћење , да је објекат 
прикључен на водоводну , канализациону и електро мрежу  и да је  подобан за употребу и  предлаже се 
надлежном органу да изда употребну дозволу за изведене радове. 
 

  Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а сходно члановима 154. и 
158.Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09 , 81/09-ис. , 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 , 37/19 и 9/20 ) , Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“, бр.68/19 ) , Правилника о садржини и начину 
вршења тех.прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта 
за употребу , осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за 



поједине врсте објеката ( „Сл.гласник РС“, бр.27/15 , 29/16 и 78/19 ) и члану 136. Закона о општем управном 
поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018).  
 

Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у 
износу од : 700,00 динара + 1.000,00 динара .  

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање овог решења , у складу са 
Законoм о републичким административним таксама ( „Сл.гласник РС“, бр.43/03, 51/03, 61/05, 5/09, 54/09, 50/11, 
93/12, 65/13, 83/15, 112/2015, 113/17 , 3/18-ис. , 50/18 и 38/19 ) , наплаћене су у износу од :320,00+9.390,00 
динара.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 
 

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства , саобраћаја и 
инфрастуктуре РС-Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 8 ( осам ) дана од дана пријема истог, преко 
овог Одељења. 

Жалба се предаје преко овог Одељења са уплатом,путем ЦЕОПа, на име таксе у износу од 480,00 динара на 
жиро рачун број 840-742221843-57 позив на број 97 18-059 буџет РС и 200,00 динара на жиро рачун број 840-
742341843-24 позив на број 97 18-059 приходи Градске управе Града Лознице. 

 
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ: 

Славица Николић-Санадер ,дипл.инг.арх 

 
ШЕФ ОДСЕКА         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
Весна Стефановић , дипл.грађ.инж.      Владан Трипковић,дипл.пр.планер  
 
 
Достављено : 
- подносиоцу захтева ,  
- у списе предмета , - грађевинској инспекцији ,  
- имаоцима јавних овлашћења ,  
- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


