
Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦАГРАДСКА УПРАВА

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-22824-IUPH-2/2021

Заводни број: 351-925/2021-V

Датум: 04.08.2021.године

Лозница , ул.Карађорђева бр.2

 

                 Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву инвеститора  Драгутинa Гајићa, ЈМБГ: 1301963773629 ,
Ступницa бб,Лозница,,за издавање употребне дозволе за  пословно-стамбени објекат , спратност Пр+Пк, на К.П. бр. 58 КО Драгинац,а на основу чланова
154. и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исп., 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, 9/20 и 52/21), чл.5. Правилника о објектима на које се не примењују одредбе Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.82/15 ) , члану 78.
Правилника о садржини , начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ( „Сл.глас.РС“, бр.73/19 ),
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“, бр.68/19 ) , Правилника о садржини и начину вршења
техничког прегледа обј. , 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.18/2016 и 95/18 ) , доноси:

                                                                                   Р Е Ш Е Њ Е 

І.                   ОДОБРАВА СЕ инвеститору Драгутину Гајићу, ЈМБГ: 1301963773629 , Ступницa бб,Лозница употреба пословно-стамбеног објекта ,
спратност Пр+Пк, на К.П. бр. 58 КО Драгинац, (намена пословног дела објекта – угоститељство) класификациони број 121113, категорија Б (40%);
класификациони број 111011, категорија A (60%);УБГП објекта:  444,84  м²; Нето корисна површина изграђеног пословног дела објекта износи 149,80 м2; Нето
корисна површина изграђеног стамбеног дела објекта износи -227,50м2;предрачунске вредности :  10.964.485,40 динара.

Површине и нумерација посебних делова објекта су у Елаборату геодетски радова за изведени објекат и посебне делове објекта , број: 952-006-39598/2021 од
18.05.2021.године, урађен од стране Друштва за промет и услуге „ГЕОМАКС“, Лозница, одговорно лице Славиша Тешмановић инж.геодез. лиценца број 02 0214
12., са скицом посебних делова објекта, у прилогу, и то дате као :

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА:

Приземље:

намена посебног дела                                                    НЕТО површина   м2

1                                            Пословни простор                       149.80   м2

2                                            Стамбени простор                         78.57   м2

                                       УКУПНА Нето Површина приземља:  228,37   м²

 

Поткровље

намена посебног дела                                                    НЕТО површина  м2

2                                           Стамбени простор                     150.90   м2

                                  УКУПНА Нето Површина поткровља:  150.90   м2

Радови на предметном објекту изведени су од инвеститора , а у свему према :

-Решење о грађевинској дозволи број: 351-333/2011-V, од 02.11.2011. године  издато од Одељења за планирање и изградњу, Градске Управе, Града Лознице на
име инвеститора Гајић Драгутина из Ступнице, за реконструкцију и доградњу пословног објекта (проширење пословног простора и доградња стамбеног),
спратности Пр+Пк, на К.П.бр. 58 КО Драгинац.  

II. За вршиоца техничког прегледа, именована је од стране инвеститора:  „STUDIO ALFA“д.о.о. Крупањ , ул.Јединства бр.2,Одлуком од од14.05.2021.гoдинa.

Извештај о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед ,  који је урађен од стране „STUDIO ALFA“д.о.о. Крупањ , ул.Јединства
бр.2. оверен од председника Комисије Мирослава Милутиновића  дипл.инг.грађ., лиценца бр.310 6731 04 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 –који је израдило предузеће-друго правно лице-радња, Пројектно грађевинска радња „МЈМ БИРО“ из Лознице, ул.
Поенкарова бр.18, оверен од стране одговорног пројектанта Жељка С. Ракића дипл.инж.грађ. (лиценца бр. 311С 148 05).

-Елаборат геодетских радова - снимање објекта за употребну дозволу ради уплањења, на КП број 58 КО Драгинац, инвеститора Гајић Драгутина из
Ступнице,број 952-006-39598/2021 од 18.05.2021.године, урађен од стране Друштва за промет и услуге „ГЕОМАКС“, Лозница, одговорно лице Славиша
Тешмановић инж.геодез. лиценца број 02 0214 12. (са Скицом посебних делова објекта, у прилогу). 19. Елаборат геодетских радова

- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације- снимање инсталација за употребну дозволу ради уплањења, на КП број 58 КО Драгинац, инвеститора
Гајић Драгутина из Ступнице, број 952-006-39598/2021 од 18.05.2021.године, урађен од стране Друштва за промет и услуге „ГЕОМАКС“, Лозница, одговорно
лице Славиша Тешмановић инж.геодез. лиценца број 02 0214 12.

III. Гарантни рок за предметни објекат је 2 ( две ) године . 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 Драгутин Гајић, ЈМБГ: 1301963773629 , Ступницa бб,Лозница.,поднео је УСАГЛАШЕНИ захтев овом Одељењу,путем ЦЕОП-а, дана
02.08.2021.године, број: ROP-LOZ-22824-IUPH-2/2021,Заводни број: 351-925/2021-V, Одељењу за планирање и изградњу Градске управе Лозница, за издавање
употребне дозволе, за  пословно-стамбени објекат, спратност Пр+Пк, на К.П. бр. 58 КО Драгинац, (намена пословног дела објекта – угоститељство)
класификациони број 121113, категорија Б (40%); класификациони број 111011, категорија A (60%) ;УБГП објекта:  444,84  м² ; Нето корисна површина
изграђеног пословног дела објекта износи 149,80 м2; Нето корисна површина изграђеног стамбеног дела објекта износи 227,50м2;предрачунске вредности : 
10.964.485,40 динара.

Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио , у складу са важећим правилницима:

- Извештај о техничком прегледу, који је урађен од стране „STUDIO ALFA“д.о.о. Крупањ , ул.Јединства бр.2. оверен од председника Комисије Мирослава
Милутиновића  дипл.инг.грађ., лиценца бр.310 6731 04 ИКС .

 Решење о локацијским условима бр. 353-34/2010-V, од 25.08.2010. године издато од Одељења за планирање и изградњу Градске Управе, Града Лознице на
име инвеститора Гајић Драгутина из Ступнице,

- Решење о грађевинској дозволи број: 351-333/2011-V, од 02.11.2011. године издато од Одељења за планирање и изградњу, Градске Управе, Града Лознице на
име инвеститора Гајић Драгутина из Ступнице, за реконструкцију и доградњу пословног објекта (проширење пословног простора и доградња стамбеног),
спратности Пр+Пк, на К.П.бр. 58 КО Драгинац.

- Потрврда пријаве радова број: 351-220/1012-V, од 05.19.2012. године, издатa од Одељења за планирање и изградњу Градске Управе, Града Лознице на име
инвеститора Гајић Драгутина из Ступнице, за реконструкцију и доградњу пословног објекта (проширење пословног простора и доградња стамбеног), спратности
Пр+Пк, на К.П.бр. 58 КО Драгинац.

-Пријава почетка радова на Реконструкцији и доградњи пословног објекта у стамбено пословни објекат на К.П.бр. 58 КО Драгинац ,инвеститора Гајић
Драгутина из Ступнице од октобра 2012.године. 11.

-Изјава о завршеним темељима на реконструкцији и доградњи пословног објекта (проширење пословног простора и доградња стамбеног), спратности
Пр+Пк, на К.П.бр. 58 КО Драгинац, од 14.09.2012.године, коју је издало предузеће-друго правно лице-радња Самостална угоститељско грађевинска радња
„КОСМОС“ Цикоте, одговорни Илија Алексић предузетник, а оверена од стране одговорног извођача радова Жарка Васића, инж. Грађ.лиценца бр. 800 0333 07.

-Елаборат геодетских радова - снимање објекта за употребну дозволу ради уплањења, на КП број 58 КО Драгинац, инвеститора Гајић Драгутина из
Ступнице,број 952-006-39598/2021 од 18.05.2021.године, урађен од стране Друштва за промет и услуге „ГЕОМАКС“, Лозница, одговорно лице Славиша
Тешмановић инж.геодез. лиценца број 02 0214 12. (са Скицом посебних делова објекта, у прилогу). 19. Елаборат геодетских радова

- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације- снимање инсталација за употребну дозволу ради уплањења, на КП број 58 КО Драгинац, инвеститора
Гајић Драгутина из Ступнице, број 952-006-39598/2021 од 18.05.2021.године, урађен од стране Друштва за промет и услуге „ГЕОМАКС“, Лозница, одговорно
лице Славиша Тешмановић инж.геодез. лиценца број 02 0214 12.

-У поступку обједињене процедуре прибављенa je Потврда , број:  952-04-006-14940/2021  од  26.07.2021. године издата од РГЗ СКН Лозница , да је  Елаборат
геодетских радова изведеног објекта , урађен од стране Друштва за промет и услуге „ГЕОМАКС“, Лозница, одговорно лице Славиша Тешмановић инж.геодез.
лиценца број 02 0214 12., УРАЂЕН У СКЛАДУ са Правилником о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра
непокретности („ Службени гласник РС“ број 7/2019).

- Препис листа непокретности број: - Лист непокретности број : 72 К.О. Драгинац, од 26.07.2021.год,

 -Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора на име  Верољуба Васића, из Крупња.

 

Комисија за технички преглед, „STUDIO ALFA“д.о.о. Крупањ , ул.Јединства бр.2. Одлуком Одлуком од 14.05.2021.гoдине,образована је за преглед наведеног
објекта у саставу:

                 1. Мирослав Милутиновић,дипл.грађ.инж. лиценца бр.310 6731 04 ИКС,прeдсeдник и члaн зa архитектуру,конструкцију и хидрoтeхничкe
инстaлaциje

                 2.  Ненад Васиљевић, дипл.инж.ел., лицeнца бр: 350 B556 05 ИКС, члан Комисије за електроинсталације.

           Комисија за технички преглед, извршила је технички преглед изведених радова на предметном објекту у периоду од  25.06.2021. до 25.06.2021.године, и
Извештај о извршеном техничком прегледу доставила овом Одељењу уз захтев за издавање употребне дозволе .

           Комисија образована наведеним решењем извршила је технички преглед изведених радова на предметном објекту  и Извештај о извршеном
техничком прегледу доставила 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 објекат. 

          Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а на основу чланова 154. и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“,
бр.72/09, 81/09-исп. , 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, 9/20 и 52/21 ), чл.5. Правилника о објектима на
које се не примењују одредбе Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.82/15 ), члану 78. Правилника о садржини , начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ( „Сл.глас.РС“, бр.73/19 ), Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“, бр.68/19 ) , Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа обј. , 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.18/2016 и 95/18 ).

         Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у износу од: 2.225,00 динара + 3.000,00динара.



         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 и 3/18-исп. , 50/18 и 38/19 ) , наплаћене су у износу од: 10.010,00
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.

 

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

 

 

 

 


