
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање
Број: ROP-LOZ-18064-IUP-1/2022
Заводни број: 351-772/2022-V
Датум: 28.07.2022. године
Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2.

            Одељење за планирање и изградњу Градске управе, града Лознице, Одсек за
спровођење обједињене процедуре и планирање поступајући по захтеву
Привредног друштва „ALEBRA“ д.o.o. Лозница, (матични број правног лица 21098175;
ПИБ 108945559), ул. Војислава Илића бб, поднетог преко пуномоћника Зорана
Трипковића, из Лознице, за издавање употребне дозволе,  за индустријски објекат (
производња и складиштење полупроизвода од пужева ) , затвореног складишта и
хладњаче , УБГП: 5.531,91м² , на к.п.4725/5 К.О. Лозница, Кланичка бб, у Лозници,а на
основу чланова 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.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.гласник РС“,
бр.18/16 и 95/18 ) , доноси :

                                     Р Е Ш Е Њ Е

 І.          ОДОБРАВА СЕ, инвеститору Привредном друштву „АЛЕБРА“ д.о.о. Лозница ,
Војислава Илића бб , МБ: 21098175 , ПИБ: 108945559 ,УПОТРЕБА индустријског објекта
( производња и складиштење полупроизвода од пужева ), затвореног складишта и
хладњаче ; категорије - В , класифик.ознаке – 125 103 (60%) , 125 223 (25%) и 125 221
(15%) ; у Лозници , у ул.Кланичка бб , на кат.парцели број: 4725/5 К.О. Лозница ,
површина парцеле: 8.166м² ; габарита: сложен , дат у техничкој документацији , површина
земљишта под објектом 3.574,55м² ; спратности: од Пр до Пр+1 , намене: у приземљу –
простор за производњу , хладњаче , складишта , помоћне и техничке просторије , на
1.спрату - канцеларије , помоћне и техничке просторије ; максималне висине: 10,14м ;
УБГП: 5531,91м² ( укупне нето површине 4.794.90м² ) ; предрачунске вредности:
195.000.000,00 динара . На парцели је предвиђено 19 паркинг места , саобраћајнице ,
трафо-станица и зелене површине

-Радови на предметном објекту, изведени су од стране инвеститора, према:

- Решењу о грађевинској дозволи   бр. РОП-ЛОЗ-12305-ЦПИ-2/2016, заводни број 351-
507/2016-В од 31.10.2016.год ; Локацијским условима бр. РОП-ЛОЗ-12305-ЛОЦХ-11/2019,
заводни број 353-274/2019-В од 06.11.2019.год; Измењеном решењу о грађ.дозволи Број:
РОП-ЛОЗ-12305-ЦПА-12/2020 Заводни број: 351-401/2020-В Датум: 11.06.2020.године;
Потврдама о почетку извођења радова бр.РОП-ЛОЗ-12305-WА-13/2020, заводни број
351-511/2020-В од 03.07.2020.год и бр. РОП-ЛОЗ-12305-WА-4/2016, заводни број 351-
553/2016-В од 14.11.2016.год.; Обавештења о извршеном инспекцијском надзору
изграђеног темеља бр. РОПЛОЗ-12305-ЦЦФ-15/2020, заводни број 356-58/2020-08 од
11.09.2020.год. Обавештења о извршеном инспекцијском по завршетку објекта у



конструктивном смислу бр. РОП-ЛОЗ-12305-ЦОФС-16/2020, заводни број 356-58/2020-08
од 05.10.2020.год.; Решења о сагласности на технику документацију у погледу
предвиђених мера заштите од пожара издато од стране МУП Републике Србије, Сектор
за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, под 09.33 број 217-
14601/21-1 од 07.10.2021.год.;

II. Извештај Комисије за технички преглед о извршеном техничком прегледу
изведених радова од 16.05.2022 год.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 за извођење урађен од стране “Пирамида 2003”д.о.о. из Лознице оверен од
стране главног пројектанта Зорана Андрића, дипл.инж.грађ. број лиценце 311 4194 03;

- Елаборат геодетских радова изведеног објекта , број: 952-006-62570/2021 од
16.09.2021.године урађен од Геодетске радње „Геопремер“Ђорђе Вуковић пр. Лозница и
оверен од Николе П.Новаковића , инж.геод. , геод.лиц.другог реда број: 02 0160 12

-Елаборат геод.радова за подземне инсталације , број: 956-305-14805/2021 од
18.10.2021.године , урађен од Геодетске радње „Геопремер“Ђорђе Вуковић пр. Лозница и
оверен од Николе П.Новаковића , инж.геод. , геод.лиц.другог реда број: 02 0160 12

Енергетски пасош бр. ЕП 000694279 од 23.03.2022.год. урађен од стране “Пирамида 2003”
доо из Лознице оверен од стране овлашћеног лица Драгана Млађеновића дипл.инж.маш.
број лиценце 381 0671 13.

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 .

                                    О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор, Привредно друштво „ALEBRA“ д.o.o. Лозница, (матични број правног
лица 21098175; ПИБ 108945559), ул. Војислава Илића бб, преко пуномоћникаЗорана
Трипковића, из Лознице, поднео је захтев овом Одељењу дана 10.06.2022. год., заведен
под бројем ROP-LOZ-18064-IUP-1/2022,Заводни број: 351-772/2022-V за издавање
употребне дозволе, за индустријски објекат ( производња и складиштење
полупроизвода од пужева ), затворено складиште и хладњача ; категорије - В ,
класифик.ознаке – 125 103 (60%) , 125 223 (25%) и 125 221 (15%) ; у Лозници , у
ул.Кланичка бб , на кат.парцели број: 4725/5 К.О. Лозница , површина парцеле: 8.166м² ;
габарита: сложен , дат у техничкој документацији , површина земљишта под објектом
3.574,55м² ; спратности: од Пр до Пр+1 , намене: у приземљу – простор за производњу ,
хладњаче , складишта , помоћне и техничке просторије , на 1.спрату - канцеларије ,
помоћне и техничке просторије ; максималне висине: 10,14м ; УБГП: 5531,91м² ( укупне
нето површине 4.794.90м² ) ; предрачунске вредности: 195.000.000,00 динара . На парцели
је предвиђено 19 паркинг места , саобраћајнице , трафо-станица и зелене површине.

 Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститори су приложили следећу
документацију у складу са важећим правилницима :



●Извештај о техничком прегледу , број: ТР 5/21 од 12.04.2022.године , који је урађен од
стране  вршиоца техничког прегледа “ЕСТЕ ГРАДЊА” д.о.о. из Лознице оверен од
овлашћеног лица и председника комисијеТрипковић Зорана, дипл. инж.грађ.-лиценца.бр.
314 4262 03;

● Решење о грађевинској дозволи бр. РОП-ЛОЗ-12305-ЦПИ-2/2016, заводни број 351-
507/2016-В од 31.10.2016.год ;

●Локацијске услове бр. РОП-ЛОЗ-12305-ЛОЦХ-11/2019, заводни број 353-274/2019-В од
06.11.2019.год; ●Измењено решење о грађ.дозволи Број: РОП-ЛОЗ-12305-ЦПА-12/2020
Заводни број: 351-401/2020-В Датум: 11.06.2020.године;

●Потврде о пријави почетка извођења радова бр.РОП-ЛОЗ-12305-WА-13/2020, заводни
број 351-511/2020-В од 03.07.2020.год и бр. РОП-ЛОЗ-12305-WА-4/2016, заводни број 351-
553/2016-В од 14.11.2016.год.;

● Обавештење о извршеном инспекцијском надзору изграђеног темеља бр.
РОПЛОЗ-12305-ЦЦФ-15/2020, заводни број 356-58/2020-08 од 11.09.2020.год.

 

 

 

 

●Обавештење о извршеном инспекцијском по завршетку објекта у конструктивном
смислу бр. РОП-ЛОЗ-12305-ЦОФС-16/2020, заводни број 356-58/2020-08 од
05.10.2020.год.

● Услови у погледу мера заштите од пожара бр.217-15541/19-1 од 29.10.2019.год.
издати од стране МУП Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Шапцу., Решење о сагласности на техничку документацију у
погледу предвиђених мера заштите од пожара издато од стране МУП Републике
Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, под
09.33 број 217-14601/21-1 од 07.10.2021.год. и Решење о спроведеним мерама ППЗ
заштите од МУП РС , Сектор за ванредне ситуације , Одељење за ванр.ситуације у Шапцу
, 09.33 број: 217-6783/22-1 oд 07.06.2022.године .

●Пројекат за извођење:

 -0. Главна свеска бр.02-08-20 урађена од стране “Пирамида 2003”д.о.о. из Лознице
оверена од стране главног пројектанта Зорана Андрића, дипл.инж.грађ. број лиценце 311
4194 03;

-1. Пројекат архитектуре бр.02-08-20 урађен од стране “Пирамида 2003”д.о.о. из Лознице
оверен од стране главног пројектанта Владимира Павловића дипл.инж.арх. број лиценце
300 М470 13;

-2.1. Пројекат конструкције 1 бр.1-2/20 урађен од стране “ЛИЦОН” д.о.о.из Београда
оверен од стране одговорног пројектанта Шефкета Хаџибеговића дипл.инж.грађ. број
лиценце 310 Ц279 05

-2.1. Пројекат конструкције 2 бр.П-46.2/20 ураĊен од стране “МБМ РАД”д.о.о. из Лознице
оверен од стране одговорног пројектанта Бранислава Шотре дипл.инж.грађ. број лиценце
310 0278 03



-3. Пројекат хидротехничких инсталација бр.02-08-20 урађен од стране“Пирамида 2003”
д.о.о. из Лознице оверен од стране одговорног пројектанта Николе Максимовића
дипл.инж.грађ. број лиценце 314 Г633 08

-4. Пројекат електроенергетских инсталација бр.02-08-20 урађен од стране “Пирамида
2003” д.о.о. из Лознице оверен од стране одговорног пројектанта Милана Kрсмановића
дипл.инж.ел. број лиценце 350 4693 03

-5.1. Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација бр.02-08-20,урађен од
стране “Пирамида 2003” д.о.о. из Лознице оверен од стране одговорног пројектанта
Милана Kрсмановић дипл.инж.ел. број лиценце 350 4693 03

-6. Пројекат машинских инсталација бр.03-12-19 урађен од стране “ЦООЛТЕЦХ
СОЛУТИОНС” д.о.о. из Београда оверен од стране одговорног пројектанта Ивана
Безаревића дипл.инţ.маш. број лиценце 330 K730 11

-6. Пројекат машинских инсталација – котлови бр.Е-03-12-19-М урађен одстране
“ЦОМАЛЦО” д.о.о. из Новог Сада оверен од стране одговорног пројектанта Миодрага
Малиновића дипл.инж.маш. број лиценце 330 3905 03

-7. Главни пројекат заштите од пожара за индустријски објекат бр. ППЗ 46-09/20 урађен
од стране “ФРЕНKИ-АЛАРМ” д.о.о. из Ваљева оверен од стране одговорног пројектанта
Љубинке Узуновић дипл.инж.ел. број лиценце 350 Е001 06, Лиценца МУП 07 број 152-
254/12

-Енергетски пасош бр. ЕП 000694279 од 23.03.2022.год. ураĊен од стране “Пирамида
2003” доо из Лознице оверен од стране овлашћеног лица Драгана Млађеновића
дипл.инţ.маш. број лиценце 381 0671 13.

● Изјаве   да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању дате од стране:
инвеститора- Привредног друштва „ALEBRA“ д.o.o. Лозница, ул. Војислава Илића
бб.,одговорно лице Александар Дивљановић,;надзорних органа- Зорана
Андрића,дипл.инг.грађ. број лиценце 311 4194 03, Николе Максимовића дипл.инг.грађ. број
лиценце 314 Г633 08,Милана Крсмановића,дипл.инг.ел.лиценца бр.350 4693 03,  Драгана
Млађеновића дипл.инţ.маш. број лиценце 330 2265 03, и одговорних извођача
радова-“ИТАЛАППАЛТИ” доо Београд, одговорно лице, Tiberio Marcacci; (земљани
радови,темељна конструкција, монтажа панела, израда ограде, платоа, саобраћајнице и
тротоара) оверени од стране одговорних извођача радова Дејана
Бељаковића,дипл.инг.грађ. број лиценце 411 1038 13 и Александра Ранковића
дипл.инг.арх.број

 

 

 

 

 

лиценце 400 1647 14 ;“ЛИЦОН” доо Београд, за грађевинске радове (монтажа
префабриковане АБ конструкције) оверени од стране одговорног извођача радова
Шефкета Хаџибеговића дипл.инг.грађ. број лиценце 410 9264 05 , “МБМ РАД” доо Лозница, 
за изградњу котларнице, оверен од стране одговорног извођача радова Бранислава Шотре
дипл.инг.грађ. број лиценце 410 0094 03; СЗТР “СРБО М ГРАДЊА” Ј.Лешница за
унутрашње радове (зидарски и бетонски еадови) оверени од стране одговорног извођача



радова Боривоја Тимотића дипл.инг.грађ. број лиценце 411 2831 03 и “ФРИГОМОНТ”
Ваљево за израду челичне конструкције оверен од стране Ранковић Драгића.

● Елаборат геодетских радова изведеног објекта, број: 952-006-62570/2021 од
16.09.2021.године урађен од Геодетске радње „Геопремер“Ђорђе Вуковић пр. Лозница и
оверен од Николе П.Новаковића , инж.геод. , геод.лиц.другог реда број: 02 0160 12;

● Елаборат геод.радова за подземне инсталације, број: 956-305-14805/2021 од
18.10.2021.године , урађен од Геодетске радње „Геопремер“Ђорђе Вуковић пр. Лозница и
оверен од Николе П.Новаковића , инж.геод. , геод.лиц.другог реда број: 02 0160 12

У поступку обједињене процедуре прибављено је :

 Обавештење  952-04-006-13545/2022 од 11.07.2022.године , издато од РГЗ СКН Лозница ,
у вези Елабората геод.радова изведеног објекта , број: 952-006-62570/2022 од
16.09.2021.год. , израђен од стране ГР „ГЕОПРЕМЕР“ Ђорђе Вуковић пр. Лозница, да је у
складу са Правилником о кат.премеру , обнови катастра и геод. радовима у
одржавању кат.непокретности ( „Сл.глас.РС“, бр.7/19 ) .

● Обавештење  Број:956-03-305-1493/2022 д 19.07.2022.год од  Одељења за катастар
водова Ваљево  даа аЕлаборат геодетских радова израђен од стране ГР „ГЕОПРЕМЕР“
Ђорђе Вуковић пр. Лозница, прегледан је сходно одредбама члана 148. став 3. Закона о
државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/19, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15,
47/17, 113/17 и 41/18) и утврђено је да у истом нема недостатака.

●Копија плана и препис листа непокретности бр.13402 КО Лозница издат од Службе за 
катастар
   непокретности Лозница, од 17.05.2019;

● Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора, на имеЗорана
Трипковића,из Лознице.

    Инвеститор је, Одлуком бр.08/22 од 25.02.2022.год. и Решењем бр. 07/22
од25.02.2022.год.,одредио Комисију за технички преглед наведеног објекта,Привредно
друштво за пројектовање и изградњу “ЕСТЕ ГРАДЊА” д.о.о. из Лознице ,а Решењем
директора предузећа “ЕСТЕ ГРАДЊА” д.о.о. из Лознице од 06.05.2022.год. именован је
састав Комисије :

1. Трипковић Зоран, дипл. инж.грађ.- председник, овл.бр. 314 4262 03

2. Горан Драгићевић, дипл. инж. арх.-члан, овл. бр. 300 8266 04

3. Миловановић Миодраг, дипл. инж.грађ.-члан, овл. бр. 310 3859 03

4. Мишковић Драган, дипл. инж.ел.-члан, овл. бр. 350 3418 03

5. Мијић Зоран дипл.инж.маш.-члан, овл. бр. 330 Б010 05

6. Kоваĉевић Весна дипл.инж. еле.-члан, овл. бр. 350 А 394 05;

 07-152-198/13 и 07-152-199/13

Записником Комисије за технички утврђено је: да је завршена градња целог објекта
према решењу о одобрењу за градњу ,  да нема примедби и недостатака на изведене
радове , да је објекат безбедан и да се изведеним радовима обезбеђује његово несметано
коришћење, да је објекат подобан за употребу и да се предлаже 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.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 ) , 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 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: 55.319,10 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 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 490,00 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 ОДСЕКАВесна Стефановић , дипл.инж.грађ.                       

                                                                                                                                                                            
                      НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:   Владан Трипковић, дипл. пр.планер

 

Достављено:

-подносиоцу захтева
-у списе
-регистратору на увид
-грађевинској инспекцији

 

 

 




