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Градска управа града Лозница-Одељење за планирање и изградњу, поступајући по захтеву 
Миланa Ђаковићa, из Лознице,ул.Дринске дивизије,бр.59, за издавање употребне дозволе за стамбено-
пословни објекат у непрекинутом низу, у Лозници , на катастарској парцели бр.15621 K.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 
чл.136.Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018 ), доноси:  
 

РЕ Ш Е Њ Е 
 

ОДБИЈА 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, као НЕОСНОВАН.  

 
             O б р а з л о ж е њ е  
 
Инвеститор, Милан Ђаковић, из Лознице,ул.Дринске дивизије,бр59./поднeо је УСАГЛАШЕНИ захтев, 

Одељењу за планирање и изградњу Градске управе Лозница, за издавање употребне дозволе, за стамбено-
пословни објекат, у Лозници , на катастарској парцели бр.15 621,К.О. Лозница, категорије – Б, путем ЦЕОП-а 
број: ROP-LOZ-27794-IUPH-14/2020 , заводни број: 351-423/2020-V , дана 10.06. 2020.године. 

 
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 ; - Грађевинску дозволу бр: ROP-LOZ-27794-CPI-3/2017, заводни број: 351- 
823/2017. од 28.11.2017 год.; - Потврду о пријави почетка радова број: ROP-LOZ-27794-WAI-5/2017, зав.бр. 351 - 
861/2017 од 05.12.2017.године; -Локацијске услове за изградњу прикључног гасовода са МРС и УГИ бр 
ROPLOZ27794-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.;Обавештење Одсека за инспекцијске послове -ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ БРОЈ: 356-69/2017-08 
02.06.2020. год. о завршетку објекта у конструктивном смислу;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; 

Потврду издату од РГЗ СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Лозница,број: 952-04-006-8797/2020 ,од  
12.06.2020. године, Да је Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта урађен од 
стране Бироа за геодезију и прој. „ГЕО ПРЕМЕР МС“ Мирко Страиловић пр, Крупањ, Јединства 1а, број: 952-006-
19746/2020 од 24.02.2020. године, урађен у складу са Правилником о катастарском премеру, обнови катастра и 
геодетским радовима у одржавању катастра непокретности („ Службени гласник РС“ број 7/2019; Пуномоћје дато 
на име Мирослава Павловића, из Лознице.;-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.  
 
Захтев је одбијен  као неоснован  из следећег разлога: 
ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА – Стамбено-пословног објекта на к.п.бр.15621 К.О. Лозница , у Лозници , у 
ул.Болничкој инвеститора Милана Ђаковића,који је  израђен од стране „SUBIC COMPANY“ доо, ул. 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, 
НИЈЕ УСКЛАЂЕН са Локацијским условима бр.ROP-LOZ-27794-LOC-2/2017,заводни број 353- 186/2017-V од 
19.10.2017.године ; - Грађевинском дозволом бр: ROP-LOZ-27794-CPI-3/2017, заводни број: 351- 823/2017. од 
28.11.2017 год.; - Локацијским условима за изградњу прикључног гасовода са МРС и УГИ бр. ROP-LOZ-27794-
LOCH-9/2018, заводни број: 353-161/2018-V од 17.08.2018. године; 
У Пројекту изведеног објекта у таванском делу објекта  осим просторије за гасне котлове,предвиђене 
према локацијским условима за изградњу прикључног гасовода са МРС и УГИ бр ROP-LOZ-27794-LOCH-9/2018, 
заводни број: 353-161/2018-V од 17.08.2018. године; је формиран и додатни простор, са променом  у укупној 
бруто и нето површини објекта. Укупна БРГП према ПГД -2781,52 м2,повећана на 3167,93 м2, УКУПНО БРУТО 
ПОВЕЋАЊЕ =386,41м2, Укупна НЕТО П објекта према ПГД-2467,69 м2  повећана на 2697,09м2 ,УКУПНО  НЕТО 
ПОВЕЋАЊЕ =229,44м2. 

 
У складу са чл. 6 i 7. 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 78/2019 ),употребна дозвола се не може издати за објекат који је одступио од грађевинске 
дозволе.  
 
           

 
   

Из свега напред изнетог ово Одељење је утврдило да је захтев неоснован и у складу са одредбама 
чланова124 и 158.Закона о планирању и изградњу („Сл. гласник РС“ бр.72/09 , 81/09-исправка , 64/10-одлука УС , 
24/11 , 121/12 , 42/13-одлука УС , 50/13-одлука УС , 98/13-одлука УС , 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 9/20) и  
чл.136.Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“бр. 18/16 и 95/18)и одлучило као у диспозитиву. 
 
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, преко овог Одељења. 
Жалба се предаје преко овог Одељења са уплатом,путем ЦЕОПа, на име таксе у износу од 470,00 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. 
 
ШЕФ ОДСЕКА 
Весна Стефановић , дипл.инж.грађ. 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Владан Трипковић, дипл.пр.планер 

Доставити : 



-подносиоцу захтева , 
-у списе , 
-регистратору . 
-грађевинској инспекцији , 
-имаоцима јавних овлашћења. 
 

 


