
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање
Број предмета: ROP-LOZ-5243-IUPH-15/2022
Заводни број: 351-184/2022-V
Датум: 07.03.2022. године
Карађорђева 2, Лозница, Србија                 

              Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по УСАГЛАШЕНОМ захтеву инвеститора
“ЛОРЕНАПРОМ“ ДОО Лозница,матични број правног субјекта: 06136443,ул.Војводе Степе 43 ,Лозница, за издавање употребне дозволе
за дограђени део магацинско- производне хале: ИНДУСТРИЈСКУ ЗГРАДУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КАРТОНСКЕ АМБАЛАЖЕ  И
ДОГРАЂЕНУ НАДСТРЕШНИЦУ ИСПРЕД МАГАЦИНСКО ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ  на КП 4523 КО Лозница, а на основу чл.154. и 158.
Закона о планирању и изградњи ( „Сл.глас.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 ) , Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник 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

I.  ОДОБРАВА СЕ инвеститору “ЛОРЕНАПРОМ“ ДОО Лозница, матични број правног субјекта: 06136443, ул.Војводе Степе 43,
Лозница, У П О Т Р Е Б А  дограђеног дела магацинско-производне хале кат.парцели број: 4523 К.О. Лозница, у Лозници:
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗГРАДЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КАРТОНСКЕ АМБАЛАЖЕ, категорија: Б, класификационе ознаке 125 101); спратности :
П р ( приземље ) ; УБГП доградње : 623,78m² ; предрачунске вредности : 22.081.104,00 динара, И ДОГРАЂЕНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ
ИСПРЕД МАГАЦИНСКО ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ, категорије - B, класификационог броја - 125 222 ;спратности : Пр                  (приземље) ;
УБГП доградње: 550,00m² ; предрачунске вредности: 2.196.000,00 динара.

            

 Радови на предметном објекту изведени су од инвеститора  према:

-Локацијским условима број: ROP-LOZ-5243-LOCA-8/2019 , зав.бр.353-227/2019-V , од 13.09. 2019.године и Локацијским условима број:
ROP-LOZ-28824-LOC-2/2016, зав.бр.353-217/2016-V , од 14.11. 2016.године,који су издати од Одељења за планирање и изградњу , Градске
управе Града Лознице ;

-Решењу о грађевинској дозволи,број: ROP-LOZ-5243-CPA-9/2019 Заводни број: 351-1282/2019-V од 06.01.2020.године и Решењу о
грађевинској дозволи ROP-LOZ-28824-CPIH-4/2016, заводни број 351-638/2016-V од 28.12.2016.године, издатим од стране Одељења за
планирање и изградњу,одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ГРАДА ЛОЗНИЦЕ на име инвеститора
„ЛОРЕНАПРОМ“ ДОО Лозница;

-Потврди о пријави радова Број:ROP-LOZ-5243-WA-13/2022 Заводни број: 351-80/2022-V од 01.02.2022. године, и Потврди о пријави радова
 Број:ROP-LOZ-28824-WA-5/2017 Заводни број: 351-8/2017-V од 13.01.2017. године;

- Обавештењу у предмету доградње магацинско производне хале, број 356-87/2019-08 ОД 26.08.2019 године да су израђени темељи у складу
са грађевинском дозволом; - Обавештењу о завршетку израде објекта у конструктивном смислу, број 356-87/2019-08 26. 08. 2019. год. да је
конструкција изведена у складу са грађевинском дозволом.

- Обавештењу , у предмету доградње НАДСТРЕШНИЦЕ,број 356-5/2017-08 ОД 01.02.2017 године да су израђени темељи у складу са
грађевинском дозволом; - Обавештењу о завршетку израде објекта у конструктивном смислу, број 356-5/2017-08 од 01.02.2017  год. да је
конструкција изведена у складу са грађевинском дозволом..

- Решењe о сагласности на техничку документацију од МУП РС Сектор за ванр.ситуације, Одељење за ванр. ситуације у Шапцу, 09/33 број:
217-2201/21-1 од 08.03.2021.године.-  Решење о спроведеним мерама ППЗ заштите од МУП РС , Сектор за ванредне ситуације , Одељење за
ванр.ситуације у Шапцу , Бр. ТП 02/06/2021 30.12.2021.год

 

II. Записник-Извештај о техничком прегледу објекта,број: 69-9/21 од 30.12.2021.год.урађен  од стране Комисије за технички преглед -
Предузећа за производњу, промет и пројектовање „УНИЈАПРОЈЕКТ“,д.о.о. ул. Краља Петра І,бб., Мали Зворник.

Саставни део овог решења је и :

-Пројекат за извођење, бр.P-40/20-ПЗИ за ИНДУСТРИЈСКУ ЗГРАДУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КАРТОНСКЕ АМБАЛАЖЕ:урађен од стране
друштва за грађевинарство,производњу и услуге„МБМ РАД“д.о.о. Лозница, ул.Жиће Марковића бр.бб , Лозница,  оверен од стране главног 
пројектанта  Шотра Бранислава,дипл.инг.грађ, лиценца бр.310 0278 03, , који је потписан и оверен са посебним изјавама ( прилози бр.7 ) и
тиме потврђено да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању

и Пројекат за извођење бр.П-13/22-ПЗИ за ДОГРАЂЕНУ НАДСТРЕШНИЦУ ИСПРЕД МАГАЦИНСКО ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ,  урађена од
стране друштва за грађевинарство,производњу и услуге„МБМ РАД“д.о.о. Лозница, ул.Жиће Марковића бр.бб , Лозница,   оверен од стране
главног  пројектанта  Субић Жике дипл.инг.арх. лиценца бр.300 7866 04;

-Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта и Елаборат геодетских радова за подземне инсталације
број: 952-006- 48272/2021 од 27.05.2021. године урађен од стране Привредног друштва за геодезију ГЕОДЕТ ДБ, Мали Зворник оверен од



стране Рада Матића, дипл.геод. инж., геод. лиценца првог реда бр. 01 0063 10 РГЗ;

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 “ЛОРЕНАПРОМ“ ДОО Лозница,матични број правног субјекта: 06136443,ул.Војводе Степе 43 , Лозница, поднео је
УСАГЛАШЕНИ захтев бр. ROP-LOZ-5243-IUPH-15/2022,Заводни број: 351-184/2022-V,дана 18.02.2022.год. за издавање  употребне
дозволе за  дограђени део магацинско- производне хале на кат.парцели број: 4523 К.О. Лозница , у Лозници: ИНДУСТРИЈСКУ
ЗГРАДУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КАРТОНСКЕ АМБАЛАЖЕ, категорија: Б, класификационе ознаке 125 101; спратности: Пр (приземље);УБГП
доградње : 623,78 м² ; предрачунске вредности: 22.081.104,00 динара, И ДОГРАЂЕНУ НАДСТРЕШНИЦУ ИСПРЕД МАГАЦИНСКО
ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ,категорије - Б , класификационог броја - 125 222 ;спратности : Пр ( приземље ) ; УБГП доградње: 550,00² ;
предрачунске вредности: 2.196.000,00 динара.

       

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

●Записник-Извештај о техничком прегледу објекта,број: 69-9/21 од 30.12.2021.год.урађен  од стране Комисије за технички преглед -
Предузећа за производњу, промет и пројектовање „УНИЈАПРОЈЕКТ“,д.о.о. ул. Краља Петра І,бб., Мали Зворник.

●Локацијскe условe број: ROP-LOZ-5243-LOCA-8/2019 , зав.бр.353-227/2019-V , од 13.09. 2019.године и Локацијскe условe број: ROP-
LOZ-28824-LOC-2/2016 , зав.бр.353-217/2016-V , од 14.11. 2016.године.

-Решењу о грађевинској дозволи,број: ROP-LOZ-5243-CPA-9/2019 Заводни број: 351-1282/2019-V од 06.01.2019.године и Решењу о
грађевинској дозволи ROP-LOZ-28824-CPIH-4/2016, заводни број 351-638/2016-V од 28.12.2016.године.

- Потврду о пријави радова  Број:ROP-LOZ-5243-WA-13/2022 Заводни број: 351-80/2022-V од 01.02.2022. године;- Потврду о пријави
радова  Број:ROP-LOZ-28824-WA-5/2017 Заводни број: 351-8/2017-V од 13.01.2017. године;

- Обавештење у предмету доградње магацинско производне хале, број 356-87/2019-08 ОД 26.08.2019 године да су израђени темељи у
складу са грађевинском дозволом; - Обавештење о завршетку израде објекта у конструктивном смислу, број 356-87/2019-08 26. 08.
2019. год. да је конструкција изведена у складу са грађевинском дозволом.

- Обавештењ, у предмету доградње НАДСТРЕШНИЦЕ,број 356-5/2017-08 ОД 01.02.2017 године да су израђени темељи у складу са
грађевинском дозволом; - Обавештење о завршетку израде објекта у конструктивном смислу, број 356-5/2017-08 од 01.02.2017  год. да
је конструкција изведена у складу са грађевинском дозволом.

-Решењe о сагласности на техничку документацију од МУП РС Сектор за ванр.ситуације, Одељење за ванр. ситуације у Шапцу, 09/33
број: 217-2201/21-1 од 08.03.2021.године.-Решење о спроведеним мерама ППЗ заштите од МУП РС , Сектор за ванредне ситуације ,
Одељење за ванр.ситуације у Шапцу , Бр. ТП 02/06/2021 30.12.2021.год.

● Пројекат за извођење бр.P-40/20-ПЗИ за ИНДУСТРИЈСКУ ЗГРАДУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КАРТОНСКЕ АМБАЛАЖЕ:0. Главна свеска
урађена од стране друштва за грађевинарство,производњу и услуге„МБМ РАД“д.о.о. Лозница, ул.Жиће Марковића бр.бб , Лозница,   оверена
од стране главног  пројектанта  Шотра Бранислава,дипл.инг.грађ, лиценца бр.310 0278 03;  1.Пројекат архитектуре урађен од стране друштва
за грађевинарство,производњу и услуге„МБМ РАД“д.о.о. Лозница, ул.Жиће Марковића бр.бб , Лозница,   оверен од стране главног 
пројектанта  Субић Жико дипл.инг.арх. лиценца бр.300 7866 04;  2/1.Пројекат конструкције који је урадило Друштва за грађ., произ.и услуге
„MBМ РАД“ д.о.о. Лозница , ул.Ж.Марковића бб , оверен од стране одговорног пројектанта Бранислава М.Шотре, дипл.грађ.инж. , лиц.бр.310
0278 03 ИКС ; 3. Пројекат хидротехничких инсталација који је урадило Друштво за грађ. , производњу и услуге „MBМ РАД“ д.о.о. Лозница ,
ул.Ж.Марковића бб , оверен од стране одговорног пројектанта Николе Л.Максимовића , д.г.и. , лиц.бр.314 G633 08;  4. Пројекат
електроенергетских инсталација који је урадило Друш. за грађ., производњу и услуге „MBМ РАД“ д.о.о. Лозница , ул.Ж.Марковића бб , оверен
од стране одговорног пројектанта Владана М.Ристивојевића , дипл.инж.ел. , лиценца број: 350 1065 03 ИКС; - Пројекат заштите од пожара
Број:П-36/06/2020, из јула 2020 год.,Израђивач: »ПОЖАР-ГАС“ доо Лозница, Овлашћено лице: Миломир Ковачевић, дипл.иж.техн. Број
овлашћења: 371 И684 10, 07 број 152-202/13.-Енергетски пасош-број ЕP 000568629,датум издавања: 26.05.2021. рок важења:  26.05.2031.
урађен од стране д.о.о.„ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХУМАНИЗАЦИЈУ РАДА“,улБул.Ослобођења 30,Нови Сад ,оверен од стране
одговорног пројектанта Јасминке Буднић,дипл.инг.грађ. -Пројекат за извођење је потписан и оверен са посебним изјавама ( прилози бр.7 ) и
тиме потврђено да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању и то од инвеститора: “ЛОРЕНАПРОМ“ ДОО Лозница,ул.Војводе
Степе 43 , Лозница, одговорног лица / заступника: Опачић  Златомира. директор,надзорног органа:- Шотра Мирјане,дипл.инг.грађ, лиценца
бр.310 С919 06;и Ристивојевић Владана, дипл.инж.ел, лиценца бр.350 1063 03; и  одговорно г  извођача радова- Друштва за
грађевинарство,производњу и услуге„МБМ РАД“д.о.о. Лозница, ул.Жиће Марковића бр.бб , Лозница,одговорног лица Шотра Горана.

● Пројекат за извођење бр.П-13/22-ПЗИ за ДОГРАЂЕНУ НАДСТРЕШНИЦУ ИСПРЕД МАГАЦИНСКО ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ:0. Главна
свеска урађена од стране друштва за грађевинарство,производњу и услуге„МБМ РАД“д.о.о. Лозница, ул.Жиће Марковића бр.бб , Лозница,
  оверена од стране главног  пројектанта  Субић Жике дипл.инг.арх. лиценца бр.300 7866 04;  1.Пројекат архитектуре урађен од стране друштва
за грађевинарство,производњу и услуге„МБМ РАД“д.о.о. Лозница, ул.Жиће Марковића бр.бб , Лозница,   оверен од стране главног 
пројектанта  Субић Жико дипл.инг.арх. лиценца бр.300 7866 04;

 ●Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта  и Елаборат геодетских радова за подземне инсталације



број: 952-006- 48272/2021 од 27.05.2021. године урађен од стране Привредног друштва за геодезију ГЕОДЕТ ДБ, Мали Зворник оверен од
стране Рада Матића, дипл.геод. инж., геод. лиценца првог реда бр. 01 0063 10 РГЗ;

●ОБАВЕШТЕЊЕ бр. Број: 952-05-006-1744/2022 Датум: 21.01.2022. године,које је дао  РГЗ, Служба за катастар непокретности Лозница,
да је Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта број: 952-006- 48272/2021 од 27.05.2021. године, који је
 урађен од стране Привредног друштва за геодезију ГЕОДЕТ ДБ, Мали Зворник, оверен од стране Рада Матића, дипл.геод. инж., геод.
лиценца првог реда бр. 01 0063 10 РГЗ,  у складу са Правилником о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у
одржавању катастра непокретности („ Службени гласник РС“ број 7/2019).

●Доказ о праву својине - Лист непокретности број: 11513 К.О. Лозница од 27.01.2022.године , издати од РГЗ СКН Лозница ;

●Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја пројекта на животну средину пројекта - доградња Магацинско производне
хале, на к.п.бр.4523 К.О. Лозница, у Лозници, Кланичка бб , издато од Градске управе Града Лозница , Одељење за привреду и локални
економски развој , број: 501-35/2019-VI од 14.05.2019.године .

●Овлашћење дато на име Друштва за грађевинарство,производњу и услуге „МБМ РАД"д.о.о. Лозница, ул.Жиће Марковића бр.бб, овлашћено
лице-Шотра Горан.

 

За  вршење техничког прегледа, од стране инвеститора, именовано је  Предузеће за производњу, промет и пројектовање
„УНИЈАПРОЈЕКТ“,д.о.о. ул. Краља Петра І,бб., Мали Зворник ,а  исто је одредило Комисију за технички пријем објекта Одлуком
број: 68-7/21 од 27.12.2021. године.у следећем  саставу:

 

1 . Александар Г. Мишић, маст.инж.арх. ............. лиценца број 210А0138819, предсеник и члан за архитектуру, и хидротехничке
инсталације

2. Митар Д. Игњатовић, дипл.инж.грађ. ..........    лиценца број 411 7485 04 члан комисије за конструкцију објекта

3.Слободан М. Пандуревић, дипл.инг.ел. ..........лиценца број 350 3470 03, члан комисије за електротехничке и телекомуникационе
инсталације

4. Весна Кковачевић, дипл.инж.ел....           .лиценце број 350 А934 05 ИКС , 07-152-199/13 и 07-152-198/13 МУП РС члан комисије за
спроведеност мера заштите од пожара

 

            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.Записником Комисије за технички преглед
утврђено је : да је завршена градња целог објекта према решењу о грађевинској дозволи,    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 предметни
објекат.   

             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 ,
9/20 и 52/21 ) , Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник 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 члану 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: 11.730,00 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, 38/19, 98/20 и 62/21 ) ,
наплаћене су у износу од : 19.750,00 динара.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства , саобраћаја и инфрастуктуре РС-Колубарски упр.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 наиме таксе у износу од 490,00
динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 , позив на број: 97 , 18-059 , Буџет РСи 310,00 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:Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.   



                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                               Владан Трипковић  дипл. пр.планер

 

 

Достављено:

-подносиоцу захтева

-у списе

-регистратору на увид

-грађевинској инспекцији

 

 

 

 

   


