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 Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по усаглашеном захтеву 

Милана Ђаковића из Лознице , Дринске дивизије бб , за издавање употребне дозволе за стамбено-пословни 
објекат у непрекинутом низу , у Лозници , на кат.парцели број: 15 621 К.О. Лозница , а на основу чланова 154. и 
158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.глас.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.глас.РС“, бр.68/19 ), Правилника о садржини и начину вршења техничког 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.глас.РС“, бр.18/16 и 95/18 ), доноси :  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

   І. ОДОБРАВА СЕ инвеститору  Милану Ђаковићу из Лознице , Дринске дивизије 59 , УПОТРЕБА стамбено-
пословног објекта у непрекинутом низу , у Лозници , на катастарској парцели број: 15 621 К.О. Лозница , 
категорије - Б , класификационе ознаке – 112 222 , површине парцеле – 674,00м² ; спратности : По+Пр+5 ( подрум + 
приземље + пет спратова ) ; УБГП објекта: 2781,52 м² ; Нето П објекта: 2467,69 м² . 

 
Површине и нумерација посебних делова објекта су у Елаборату геодетски радова за изведени објекат и посебне 
делове објекта , број: 952-006-19746/2020 од 24.02.2020.год, урађен од Бироа за геодезију и пројектовање „ГЕО 
ПРЕМЕР МС“ Мирко Страиловић пр. , Крупањ , и то дате као СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА : 

 

пд број намена посебног дела етажа површина м2 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ 

1 пословни простор приземље 31.00 

2 пословни простор приземље 27.23 

3 пословни простор приземље 55.00 

СТАНОВИ 

1 стан први спрат 59.00 

2 стан први спрат 41.00 

3 стан први спрат 61.06 

4 стан први спрат 77.83 

5 стан први спрат 64.00 

6 стан други спрат 59.00 

7 стан други спрат 41.00 

8 стан други спрат 61.00 

9 стан други спрат 77.83 

10 стан други спрат 64.00 

11 стан трећи спрат 59.00 

12 стан трећи спрат 41.00 

13 стан трећи спрат 61.06 

14 стан трећи спрат 77.83 

15 стан трећи спрат 64.00 



16 стан четврти спрат 58.76 

17 стан четврти спрат 41.00 

18 стан четврти спрат 61.06 

19 стан четврти спрат 79.00 

20 стан четврти спрат 64.00 

21 стан пети спрат 58.76 

22 стан пети спрат 41.00 

23 стан пети спрат 61.06 

24 стан пети спрат 79.00 

25 стан пети спрат 64.10 

ГАРАЖЕ 

1 гаража подрум 400.00 

1 гаража приземље 43.68 

2 гаража приземље 42.91 

3 гаража приземље 31.94 

 
Радови на предметном објекту изведени су од инвеститора , а у свему према :  
- Грађевинској дозволи бр: ROP-LOZ-27794-CPI-3/2017, заводни број: 351-823/2017. од 28.11.2017.године   
- Потврди о пријави почетка радова бр.ROP-LOZ-27794-WAI-5/2017, зав.бр.351- 861/2017 од 05.12.2017.г.  
- Потврди о извршеној контроли темеља број: 356-69/2017-08  од 15.01.2018.године  
- Потврди о завршетку објекта у конструктивном смислу број: 356-69/2017-08 од 02.06.2020.године 
- Решење о сагласности на техничку документацију од МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Од. за ван. 
ситуације у Шапцу , 09/33 број: 217-656/20-1 од 28.01.2020.године .   
 

II. Извештај о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед , брoj: 01/07/20 од 
10.07.2020.године , која је  именована од  инвеститора одлуком од 01.07.2020.гoдинe и одлуком бр.11/12/2019 од 
01.07.2020.године, за вршиоца техничког прегледа је одређена “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница Жикице Јовановића 
19а,  оверен од председника Комисије Јелене Грујић , маст.инж.арх. лицeнцa бр. 300 Р285 17 ИКС , којим је 
утврђено да је завршена градња објекта и његова подобност за употребу , чини саставни део овог решења .  

 

Саставни део овог решења су и :  
- ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА – за стамбено пословни објекат, По+П+5 на КП 15621, КО Лозница ,урађен од 
стране  ''Subic Company’’, Ивана Горана Ковачића 5, Лозница, оверен од стране Одговорног пројектанта Жике 
Субића дип.инж.арх.300 7866 04, из јуна ,2020., који садржи потребну текстуалну , нумеричку и графичку 
документацију за радове који су изведени на објекту. (-0.ГЛАВНА СВЕСКА: урађена од стране  ''Subic Company’’, 
Ивана Горана Ковачића 5, Лозница, Одговорни пројектант : Жико Субић, дип. инж. арх. Лиценца број 300 7866 04-  
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат , бр.952-006-19746/2020 од 24.02.2020.год,урађен од Бироа за 
геодезију и пројектовање „ГЕО ПРЕМЕР МС“ Мирко Страиловић пр. , Крупањ, ул.Јединства бр.1а , оверен од Мирка 
Р.Страиловића , струковни инж. геодезије , геодетска лиценца другог реда број:02 0585 15 РГЗ . 
- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , бр.952-006-19746/2020 од 24.02.2020.год.урађен од 
Бироа за геодезију и прој. „ГЕО ПРЕМЕР МС“ МиркоСтраиловић пр.,Крупањ, ул.Јединства бр.1а , оверен од Мирка 
Р. Страиловића , струковни инж.геодезије , геодетска лиценца другог реда број: 02 0585 15 РГЗ.  
- ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ број:1/20 од 28.02.2020 године урађен од стране “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница Жикице 
Јовановића 19а, оверен од овлашћеног лица Марка Р.Видића, дипл.инж.ел. , лиценца број: 381 1776 18 ИКС .  
 
III. Гарантни рок за предметни објекат је 5 ( пет ) година . За опрему и постројења који су уграђени у објекат важе 
рокови које је према посебним прописима одредио произвођач опреме и постројења , односно које су , на основу тих 
посебних прописа , уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења .  
 
IV. 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 Милан Ђаковић  из Лознице , Дринске дивизије 59 , поднeо је усаглашен захтев Одељењу за 
планирање и изградњу Градске управе Лозница , за издавање употребне дозволе , путем ЦЕОП-а , број: 
ROP-LOZ-27794-IUPН-18/2020 , заводни бр.351-561/2020-V , од 15.07.2020.године , за стамбено-пословни објекат , у 
Лозници , на кат.парцели број: 15 621 К.О. Лозница , категорије - Б , класификационе ознаке – 112 222 , површине 
парцеле – 674,00м² ; спратности :По+Пр+5 – подрум+приземље+пет спратова ; УБГП објекта: 2781,52 м² ; Нето П 
објекта: 2467,69 м² .  
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио , у складу са важећим правилницима:  
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат , бр.952-006-19746/2020. урађен од Бироа за геодезију и 
пројектовање „ГЕО ПРЕМЕР МС“ Мирко Страиловић пр. , Крупањ, Јединства 1а , оверен од Мирка Р. Страиловића , 
струковни инж. геодезије , геодетска лиценца другог реда број: 02 0585 15 РГЗ. - Елаборат геодетских радова за 
подземне инсталације , бр.952-006-19746/2020 урађен од Бироа за геодезију и прој. „ГЕО ПРЕМЕР МС“ М.Страиловић 
пр. , Крупањ, Јединства 1а , оверен од Мирка Р. Страиловића , струковни инж. геодезије , геодетска лиценца другог реда 
број: 02 0585 15 РГЗ ; - Решење о локацијскимусловима бр.353-186/2017 од 19.10.2017.године ; - Грађевинска дозвола 
бр: ROP-LOZ-27794-CPI-3/2017, заводни број: 351- 823/2017. од 28.11.2017 год.; - Потврда о пријави почетка радова 
број: ROP-LOZ-27794-WAI-5/2017, зав.бр. 351 - 861/2017 од 05.12.2017.године; - Решење о одобрењу за извођење 
радова за изградњу прикључног гасовода , мерно регулационе станице и унутрашње гасне инсталације за предметни 
вишепородични стамбенo-пословни објекат , број: ROP-LOZ-27794-ISAW-17/2020 , зав.бр.351-524/2020-V од 14.07.2020. 
године ;. - Потврда о извршеној контроли темеља број: ROPLOZ-27794-CCF-7/2018, заводни број: 351-19/2018-V од 
15.01.2018. године.; - Потврди о завршетку објекта у конструктивном смислу бр.356-69/2017-08 од 02.06.2020.год. ;  - 
Сагласност на техничку документацију Пројекта за извођење издату од стране Министарства унутрашњих 
послова,Сектор за ванредне ситуације у Шапцу број: 09/33, 217-656/20-1 од 28.01.2020. године.; - ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ 
број:01/20 од 28.02.2020 године ; - Зaписник o извршeнoм тeхничкoм прeглeду рaдoвa нa oбjeкту ,урађен од стране 
“КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница,ул Жикице Јовановића 19а,са следећим члaнoвима Кoмисиje зa тeхнички прeглeд oбjeктa: 
1. Јелена Грујић , маст.инж.арх. , лицeнцa бр. 300 Р285 17 и 400 L115 18, прeдсeдник и члaн зa архитектуру, 
конструкцијуи хидрoтeхничкe инстaлaциje 2. Весна Ковачевић , дипл.инг.eл. , лицeнцa бр.350 А934 05 ИКС : лицeнцa 
бр.350 А934 05 ИКС , лиценце број : 07-52-199/13 и 07-152-198/13 МУП РС , члан Комисије за противпожарну заштитуи за 
електротехничке инсталације 3. Мирослав Божић , дипл.инг.маш. , лицeнцa бр.330 О864 16 ИКС : члан Комисије за 
машинске инсталације; - Пуномоћје на име Мирослава Павловића, из Лознице ;  

- Пројекат изведеног објекта - за стамбено пословни објекат, По+П+5 на КП 15621, КО Лозница ,урађен од стране  
''Subic Company’’, Ивана Горана Ковачића 5, Лозница, оверен од стране Одговорног пројектанта Жике Субића 
дип.инж.арх.300 7866 04, из јуна ,2020., који садржи потребну текстуалну , нумеричку и графичку документацију за 
радове који су изведени на објекту. (-0.ГЛАВНА СВЕСКА: урађена од стране  ''Subic Company’’, Ивана Горана 
Ковачића 5, Лозница, Одговорни пројектант : Жико Субић, дип. инж. арх. Лиценца број 300 7866 04-1.- ПРОЈЕКАТ 
АРХИТЕКТУРЕ: урађена од стране  ''Subic Company’’, Ивана Горана Ковачића 5, Лозница, Одговорни пројектант : 
Жико Субић, дип. инж. арх. Лиценца број 300 7866 04. -2.ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ, урађен од стране  ПГР“МЈМ 
БИРО“ Поенкарева 18, Лозница, Одговорни пројектант Радомир Тришић,дипл.инж.грађ.,лиценца број 310 D412 06  
 
У поступку обједињене процедуре прибављенa je Потврда , број: 952-04-006-8797/2020 од 12.06.2020.године , 
издата од РГЗ СКН Лозница , у вези Елабората геодетских радова изведеног објекта , бр.952-006-19746/2020 од 
24.02.2020.год. , од Бироа за геодезију и пројектовање „ГЕО ПРЕМЕР МС“ Мирко Страиловић пр. , Крупањ, 
Јединства 1а , оверен од Мирка Р.Страиловића , струковни инж.геод. , геод.лиц.другог реда број: 02 0585 15 РГЗ , да 
је урађен у складу са чл.100. Правилника о катастарском премеру , обнови катастра и геодетским радовима у 
одржавању катастра непокретности ( „Сл.гласник РС“ , бр.7/19 ) . 

 

Комисија за технички преглед , која је именована од инвеститора одлуком од 01.07.2020.гoд. и одлуком бр. 
11/12/2019 од 01.07.2020.године , вршиоца техничког прегледа “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница , Ж.Јовановића 19а. , 
образовао је Комисију за преглед наведеног објекта у саставу :  

1. Јелена Грујић , маст.инж.арх. , лиц.бр.300 Р285 17 и 400 L115 18, прeдсeдник и члaн зa архитектуру , 
конструкцију и хидрoтeхничкe инстaлaциje  
2. Весна Ковачевић , дипл.инг.eл. , лиц.бр.350 А934 05 и лиц.бр.07-52-199/13 и 07-152-198/13 МУП РС , 
члан Комисије за противпожарну заштиту и за електротехничке инсталације  
3. Мирослав Божић , дипл.инг.маш. , лицeнцa бр.330 О864 16 , члан за машинске инсталације . 



 

Комисија је у периоду од 01.07.2020.год. до 10.07.2020.године извршила технички преглед објекта и дана 
15.07.2020.године доставила Извештај о техничком прегледу објекта овом Одељењу уз захтев за издавање 
употребне дозволе .  
Извештајем Комисије за технички преглед утврђено је : да је завршена градња целог објекта према издатим 
решењима и одобреним пројектима који су достављени уз захтев , 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 комуналну инфраструктуру и да се предлаже надлежном органу да изда употребну дозволу за 
предметни стамбено-пословни објекат на кат.парцели бр.15 621 К.О. Лозница , инвеститора Милана Ђаковића из 
Лознице , Дринске дивизије 59 .  
 
Обзиром да је инвеститор уз усаглашен захтев доставио документацију која је потребна и то : Решење о 
одобрењу за извођење радова за изградњу прикључног гасовода , мерно регулационе станице и унутрашње гасне 
инсталације за предметни вишепородични стамбенo-пословни објекат , број: ROP-LOZ-27794-ISAW-17/2020 , зав.бр. 
351-524/2020-V од 14.07.2020.године , а према Решењу број: ROP-LOZ-27794-IUP-16/2020 , зав.бр.351-497/2020-V од 
02.07.2020.године и да је доставио осталу документацију као што је напред изложено , одлучено је као у диспозитиву 
решења , а сходно члановима 154. и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.глас.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 ) , Правилнику о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.глас.РС“, бр.68/19 ) , Правилнику о садржини и начину 
вршења техничког 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 чл.136. Закона о општем управном поступку   
( „Сл.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18 ) .  
 
Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у износу од : 
15.000,00 динара + 2.000,00 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, 112/15, 113/17, 3/18-исп. , 50/18 и 38/19 ) , наплаћена је у износу од :  19.100,00 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 .  
 
Жалба се предаје преко овог Одељења, путем ЦИС-а са плаћеном наканадом за услуге ЦЕОП и са уплатом 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 .  

 

 

Обрадио : Слободан Гајић, дипл.инж.грађ.    
    

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Владан Трипковић, дипл. пр.планер  

 
 

Достављено: 
- подносиоцу захтева и у предмет , 
- грађевинској инспекцији , 
- имаоцима јавних овлашћењa , 
- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС . 
 
 
 


