
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број: ROP-LOZ-27794-IUP-12/2020  
Заводни број: 351-257/2020 -V 
Датум: 03.04.2020.године 
Лозница , ул.Карађорђева бр.2  
               
             Градска управа града Лозница-Одељење за планирање и изградњу, поступајући по захтеву 
Миланa Ђаковићa, из Лознице,ул.Дринске дивизије,бр59, за издавање употребне дозволе за  стамбено-
пословни објекат у непрекинутом низу, у Лозници , на катастарској парцели бр.15621,К.О. Лозница, а на 
основу чланова 8ђ. и 158. Закона о планирању и изградњу ( „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 и 9/2020) , Правилника о 
садржини и начину вршења техничког прегледа објeкта , 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 ) , чланова 42. , 43. и 
44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.гласник РС“, бр.68/19) и 
Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.95/2018 ), доноси: 
 
 

РЕ Ш Е Њ Е 

 

             ОДБАЦУЈЕ СЕ  ЗАХТЕВ, инвеститора, Миланa Ђаковићa, из Лознице,ул.Дринске дивизије,бр59, за 
издавање употребне дозволе за  стамбено-пословни објекат, у непрекинутом низу, у Лозници , на 
катастарској парцели бр.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; предрачунске вредности : 75.100.000,00 динара,број: ROP-LOZ-27794-IUP-
12/2020 , заводни број: 351-257/2020-V , од 31.03. 2020.године ,  због tога што :  
 
Уз захтев за издавање употребне дозволе подносилац захтева НИЈЕ ПОДНЕО следећу документацију : 
  

1. Доказе о поднетoj изјави о завршетку објекта у конструктивном смислу и обавештењем од надлежне 
грађевинске инспекције , у складу са чл.158. став 6. Закона о планирању и изградњи који гласи : „Надлежни 
орган неће издати употребну дозволу за објекат за који у складу са законом нису поднете изјаве о завршетку 
темеља и завршетку објекта у конструктивном смислу, до прибављања уредне документације“.  

2. Пуномоћје дато на име наведеног пуномоћника, Мирослава Павловића, из Лознице. 
 
Ово Решење производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема  
овог Решења , а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Градске управе 
града Лознице – www.loznica.rs , не поднесе усаглашен захтев.  

 
O б р а з л о ж е њ е  

 
Инвеститор, Милан Ђаковић, из Лознице,ул.Дринске дивизије,бр59./поднeо је захтев, Одељењу за 

планирање и изградњу Градске управе Лозница, за издавање употребне дозволе, путем ЦЕОП-а број: ROP-
LOZ-27794-IUP-12/2020 , заводни број: 351-257/2020-V , од 31.03. 2020.године, за стамбено-пословни објекат, у 
Лозници , на катастарској парцели бр.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; предрачунске вредности : 75.100.000,00 динара. 

 
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију: 



 
-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, 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 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;- Решење о локацијскимусловима бр. 353-
186/2017 од 19.10.2017.године ; - Грађевинскадозвола 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; -Локацијски услови за изградњу прикључног гасовода са МРС и УГИ бр ROPLOZ-
27794-LOCH-9/2018, заводни број: 353-161/2018-V од 17.08.2018. године;. -Потврда о извршеној контроли 
темеља број: ROP-LOZ-27794-CCF-7/2018, заводни број: 351-19/2018-V од 15.01.2018. године.;ПРОЈЕКАТ 
ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА – Стамбено-пословног објекта на к.п.бр.15621 К.О. Лозница , у Лозници , у ул.Болничкој 
инвеститора Милана Ђаковића, израђен од стране „SUBIC COMPANY“ доо из улице Ивана Горана Ковачића, 
оверен од стране главног пројектанта Жике Субића , дип.инж.арх. , лиценца број: 300 7866 04 ИКС , који садржи 
потребну текстуалну , нумеричку и графичку документацију за радове који су изведени на објекту ; - 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;-Таксе  у износу од :  19.100,00 динара и  15.000,00 
динара и Накнада АПР-у за вођење централне евиденциј у износу од 2.000,00 динара. 

      
         Међутим, увидом у поднети захтев утврђено је да уз исти НИЈЕ ПОДНЕТА СВА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

наведена у диспозитиву овог Решења, те је донето Решење у складу са одредбама чланова.Закона о планирању 
и изградњу одредбама 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 и 9/2020 ) и  подзаконским актима. 

         У складу са чл.44. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем (,,Сл.гласник РС“, бр.68/19),подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и 
поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :  
Против овог Решења подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Лознице , преко овог 
Одељења путем ЦЕОП-а , у року од 3 ( три ) дана од дана пријема Решења .  
 
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 



 
 


