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Одељење за планирање и изградњу, Градске управе Града Лознице, Одсек за
спровођење обједињене процедуре и планирање, поступајући по
УСАГЛАШЕНОМ захтеву који je поднео инвеститор Славица (Тихомир)
Јовановић, из Доњих Недељица, ЈМБГ: 1706979778612,захтев поднет преко
пуномоћника Сретена Игњатовића из Лознице, за издавање употребне дозволе за
стамбени објекат на кп.бр.1115 К О Доње Недељице, 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, 32/14 , 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.глас.РС“, бр.82/15 ) , чл.78. Правилника о садржини ,
начину и поступку израде и начину вршења контроле tех.документације према класи
и намени објекта ( „Сл.глас.РС“, бр.73/19 ) , 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.18/2016 и 95/18 ) , доноси :

                                                                     Р Е Ш Е Њ Е

І.          ОДОБРАВА СЕ инвеститору Славици (Тихомир) Јовановић, из Доњих
Недељица, ЈМБГ: 1706979778612,захтев поднет преко пуномоћника Сретена
Игњатовића из Лознице, УПОТРЕБА стамбеног објекта, спратности По+Пр+Пк, на
кп.бр.1115 К О Доње Недељице, категорије - Б , класификационе ознаке – 111 012,
УБГП објекта: 696,16 м2; укупнe Нето површинe објекта: 511,21м2.

 Спецификација површина објекта:

ЕТАЖА                           ∑ P (neto)                 ∑ P (bruto)                    ∑ P (korisna)

0. ПОДРУМ                      199,72 м2                       273,48 м2                          187,07 м2

1. ПРИЗЕМЉЕ                 215,93 м2                        275,00 м2                        194,51 м2

2. ПОТКРОВЉЕ             95,56 м2                        147,68 м2                            84,40 м2

УКУПНО                         511,21 м2               696,16 м2              465,98м2

Укупна нето површина објекта           511,21 м2



Укупна бруто површина објекта        696,16 м2

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

-РЕШЕЊУ о Грађевинској дозволи - Број: 351-22/95-V-02 od 09.02.1995.год. издатог
од Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и комуналне послове
Лозница, а по пројектној документацији која је израђена од стране Предузећа за
пројектовање и инжењеринг  ,,ИНГ ТЕХНИКА,, Лозницa.

II. Записник о техничком прегледу изведених радова урађен од стране Комисије за
технички преглед -Архитектонског  студиа „ПИН АРХИТЕКТИ” Милош
Грбић,предузетник Лозница, именованог  од стране инвеститора Одлуком  од
18.07.2022.год., чини саставни део овог решења .

Саставни део овог решења  су и

:-Елаборат геодетских радова објекта и Елаборат подземних инсталација за
употребну дозволу бр. 952-006-42252/2022 од  13.05.2022.год.коју је израдио “ГЕО
ПРЕМЕР МС ТИМ“ ДОО,оверени од стране Мирка Страиловића – струк.инж.год.,Број
лиценце: 02 0705 15

                                                          О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор Славица (Тихомир) Јовановић, из Доњих Недељица, ЈМБГ:
1706979778612,поднела је захтев,преко пуномоћника Сретена Игњатовића из
Лознице, за издавање употребне дозволе, за стамбени објекат на кп.бр.1115 К О
Доње Недељице, број: ROP-LOZ-23842-IUPH-2/2022,Заводни број: 351-1072/2022-
V ,дана 11.08.2022.године.

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

-Извештај о техничком прегледу Број: 3/22  од 29.07.2022. године који је урађен од
стране Архитектонског студиа ПИН АРХИТЕКТИ Милош Грбић предузетник Лозница,
оверен од председника Комисије Милоша Грбића дипл.инж.арх. лиценца ИКС 300
К470 11, Инж.комора Србије.

-РЕШЕЊЕ о Грађевинској дозволи - Број: 351-22/95-V-02 od 09.02.1995.год. издатог
од Одељења за урбанизам , грађевинарство , имовинско-правне и комуналне
послове Лозница;

-Елаборат геодетских радова објекта и Елаборат подземних инсталација за
употребну дозволу бр. 952-006-42252/2022 од  13.05.2022.год.коју је израдио “ГЕО
ПРЕМЕР МС ТИМ“ ДОО,оверени од стране Мирка Страиловића – струк.инж.год.,Број
лиценце: 02 0705 15;

-Изјаве,којим је потврђено да је изведено стање објекта једнако пројектованом
стању, дате од стране : инвеститора- Јовановић Славица из Доњих Недељица,
заступника  одговорног извођача радова-Илић Снежане дипл.инж.грађ., лиц.бр.
310 Е087 06 ИКС и надзорног органа, Гојка Грбића дипл.инж.грађ. лиц.бр. 310 0479
03 ИКС.

-Пројекат изведеног објекта, на основу кога је издата грађевинска дозвола Број:
351-22/95-V-02 od 09.02.1995.год . урађен од стране Предузећа за пројектовање и



инжењеринг   ,,ИНГ ТЕХНИКА,, Лозница, чији је одговорни пројектант за
архитектонско-грађевински део и хидро инсталације,Љубомир Чикић,дипл.инг.арх.;за
електро инсталације,Владан Ристивојевић,дипл.инг.ел., и одговорни пројектант за
машинске инсталације М.Марић,дипл.инг.маш.

-Потврду, Број:  952-04-006-17301/2022 од 25.08.2022. године, коју је издао
 Републички геодетски завод Београд - Служба за катастар непокретност
Лозница, да је Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне
делове објекта, Број: 952-006-42252/2022 од  13.05.2022.год.коју је израдио “ГЕО
ПРЕМЕР МС ТИМ“ ДОО,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);уз НАПОМЕНУ да
  према подацима издатим за геодетске радове наведена парцела 47/2 у записнику
ЕГР-а и 47/3 су спојене и настала је кп бр. 1115 К О Доње Недељице.

-Доказ о праву својине – лист непокретности број: 458. КО Доње Недељице, од
18.07.2022.год.

-Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора на име  Сретена
Игњатовића, из Лознице.

            Архитектонски студио ПИН АРХИТЕКТИ Милош Грбић предузетник Лозница,
одредио је чланове кКомисије за тех преглед у саставу:

         1. Милош Грбић дипл.инж.арх. –Предсједник,лиценца ИКС 300 К470 111, за
 грађевинско занатске радове  и инсталације водовода и канализације;

       2.Ристо Радосављевић дипл.инж. ел.-члан, лиценца ИКС 350 B033 05, за
електро инсталације;    

 Комисија образована наведеним решењем извршила је технички преглед изведених
радова , у периоду од 18.07.2022. године  до  22.07.2022. године,  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 изградњи стамбеног објекта, спратности По+Пр+Пк, на кп.бр.1115 К О
Доње Недељице, 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.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 , 9/20 и 52/21 ) , члану 5. Правилника о објектима на које
се не примењују одредбе Закона о планирању и изградњи ( „Сл.глас.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 ), 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.глас.РС“, бр.27/15 , 29/16 и 78/19 ) и члану 136.Закона о општем управном
поступку ( „Сл.глас.РС“,бр.18/16 и 95/18 ) .

             Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог
решења наплаћене су у износу од : 6.962,00 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, 112/15,
113/17 и 3/18-исп. , 50/18 и 38/19 ) , наплаћене су у износу од: 10.040,00 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  Весна Стефановић , дипл.грађ.инж.   

                                                                     

                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                        ВладанТрипковић,дипл.пр.планер

Достављено :
- подносиоцу захтева ,
- у списе предмета ,
- грађевинској инспекцији ,
- имаоцима јавних овлашћења ,
- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


