
 
Република Србија  
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу  
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање  
Број: ROP-LOZ-35398-IUP-6/2020  
Заводни број: 351-807/2020-V  
Датум:16.09.2020.године  
Лозница , ул.Карађорђева бр.2  
               

             Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву 
инвеститора Милорада Филиповића,из Лознице, ул.Гучевска, бб,за издавање употребне дозволе за 
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, на к.п. 9255/1 КО 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 члана 136.Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник 
РС“, бр.18/2016 и 95/2018 ) , доноси : 
 
 

РЕ Ш Е Њ Е 

         ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЕВ, инвеститора, Милорада Филиповића,из Лознице, ул.Гучевска, 
бб,Лозница,поднет  за издавање употребне дозволе за породични стамбени објекат у Лозници, на 
кат.парцели бр. 9255/1  К.О. Лозница, број: ROP-LOZ-35398-IUP-6/2020,заводни број 351-807/2020-V, од 
11.09.2020.годинe , због tога што :  

 
На основу Обавештења  Број:  952-04-006-15189/2020 од 15.09.2020. године,које је дао  Републички 

геодетски завод Београд - Служба за катастар непокретност Лозница, Елаборат геодетских радова за 
изведени објекат и посебне делове објекта број 952-006-105606/20 за потребе издавања употребне дозволе 
Број: ROP-LOZ-35398-IUP-6/2020, Заводни број: 351-807/2020-V од 11.09.2020. год., поднет од стране Милорада 
Филиповића из Лознице НИЈЕ 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). 

 
 

O б р а з л о ж е њ е  
 

Инвеститор Милорад Филиповић,из Лознице, ул.Гучевска, бб., поднео је захтев овом Одељењу заведен 
под бројем Број: ROP-LOZ-35398-IUP-6/2020, Заводни број: 351-807/2020-V дана 11.09.2020. год.,за издавање 
УПОТРЕБНЕ дозволе за стамбени објекат, на к.п. 9255/1 КО Лозница, категорије - А , класификационе ознаке 
–111011 површине парцеле – 616,00 м² ;спратности: П-Приземље ; висине : 5,06 м ; УБГП : 101,70,00 м²; НЕТО 
П: 83,99 м2;  

 
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију: 
 
- Грађевинску дозволу, број: ROP-LOZ-35398-CPI-2/2019 Заводни број : 351-87/2019-V од 18.02.2019.године, 
издату од стране Градске управе Града Лозница – Одељења за планирање и изградњу,са пројектном 
документацијом коју је урадио Биро за пројектовање„WALL“ Јанковић Невена, улица Кнеза Милоша бр. 16.; 
-Потврду  издату од стране одговорног пројектанта ВЕРЕ МИТРОВИЋ ДИШИЋ,дипл.инж.арх., лиценца број:300 
8163 04 ИКС;којом се потврђује да је изградња објекта завршена, објекат изграђен у складу са главним 
пројектом, на основу кога је издато решење о грађевинској дозволи, објекат прикључен на инфраструктурну 
мрежу:нисконапонску ЕЕ, водовод и канализацију, како је предвиђено одобреним пројектом; 



 
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број:  952-006-105606/20 од  31.08. 2020 урађен од стране  
Привредног друштва  за геодезију и пројектовање  „ГЕОДЕТ ДБ” Лозница  ,ул.Кнеза Милоша,бр.6 који је оверио 
дипл.инж.геод.Раде Матић,геодетска лиценца првог реда број: 01 006 310.-Елаборат геодетских радова за 
подземне инсталације, број:  952-006-105606/20 од  31.08. 2020 урађен од стране Привредног друштва  за 
геодезију и пројектовање  „ГЕОДЕТ ДБ” Лозница  ,ул.Кнеза Милоша,бр.6 који је оверио дипл.инж.геод.Раде 
Матић,геодетска лиценца првог реда број: 01 006 310.;-Обавештење број: 952-04-006-15189/2020 од 15.09.2020. 
године,које је дао  Републички геодетски завод Београд - Служба за катастар непокретност Лозница,да  
Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта број 952-006-105606/20 за потребе 
издавања употребне дозволе НИЈЕ урађен у складу са чланом 100. Правилника о катастарском премеру;- 
 Енергетски пасош,бр. 2/2020 Датум издавања/рок важења: 28. 02. 2020..;Пуномоћје дато на име;Невене 
Јанковић,из Лознице-Таксе за ово решење наплаћене су у износу од :  2.200,00 динара и 510,00 динара и 
Накнада АПР-у за вођење централне евиденциј у износу од 1.000,00 динара.  

      
         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 
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