
 
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број:  ROP-LOZ-6851-IUP-20/2021 
Заводни број: 351-541/2021-V 
Датум: 25.05.2021.године 
Лозница , ул.Карађорђева  бр.2 

 
              Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву инвеститора 
Бранка Николића, ЈМБГ: 0406979773621,  Максима Горког бб, Лозница, (захтев поднет преко пуномоћника „PIN 
”доо,Лозница,овлашћено лице Гојко Грбић), за издавање употребне дозволе за  за производни објекат ( за израду 
ПВЦ столарије ) и помоћни објекат , на кат.парцели број: 235/1 КО Лозница, а на основу чланова 154. и 158. Закона о 
планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09 , 81/09-испр. , 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 9/20 ), 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.глас. 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 

 

I.  ОДОБРАВА  се инвеститору Бранку Николићу, ЈМБГ: 0406979773621,   из Лознице (захтев поднет преко 
пуномоћника „PIN ”доо,Лозница,овлашћено лице Гојко Грбић), УПОТРЕБА  Производног објекта ( за израду ПВЦ 
столарије ) и помоћног објекта , на кат.парцели број: 235/1 КО Лозница , спратности од Пр до Пр+1 , категорије - Б , 
класификационе ознаке - 125 101 , површина парцеле: 2.398м² ; габарита: дат у техничкој документацији ; 
максималне висине: 5,84м ; УБГП производног и помоћног објекта: 456,85м² ( укупне нето површине : 407,29м² ); 
предрачунске вредности : 19.961.900,00 динара . 
 
Спецификација посебних делова објекта: 

ПРИЗЕМЉЕ- ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ 

Р.бр.    ЕТАЖА           Корисна површина у m²    

01. ПРЕДПРОСТОР       10,23  

02. WC           4,49 

03. КАНЦЕЛАРИЈА        16,38  

04. КУХИЊА          4,14  

05.КАНЦЕЛАРИЈА          7,85  

06.КАНЦЕЛАРИЈА        15,74  

07 ПРОИЗВОДЊА                   240,19  

УКУПНО НЕТО Пр ПРОИЗВОДНИ:                 299,02  

УКУПНО БРУТО Пр ПРОИЗВОДНИ:                 326,65  

 

ПРИЗЕМЉЕ-ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ  

08. ОСТАВА        51,61  

УКУПНО НЕТО Пр ПОМОЋНИ:      51,61  

УКУПНО БРУТО Пр ПОМОЋНИ:      58,60  

 

  

 

 

 



СПРАТ -ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ  

01. КАНЦЕЛАРИЈА        42,18  

02. КАНЦЕЛАРИЈА        10,36  

03. ТОАЛЕТ          4,12  

УКУПНО НЕТО СПРАТ ПРОИЗВОДНИ:     56,66  

УКУПНО БРУТО СПРАТ ПРОИЗВОДНИ:     71,60  

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА  

УКУПНО НЕТО Пр ПРОИЗВОДНИ:      299,02 м2 

УКУПНО БРУТО Пр ПРОИЗВОДНИ:      326,65 м2 

УКУПНО НЕТО СПРАТ ПРОИЗВОДНИ:       56,66 м2 

УКУПНО БРУТО СПРАТ ПРОИЗВОДНИ:       71,60 м2 

УКУПНО НЕТО ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ:     355,68 м2 

УКУПНО БРУТО СПРАТ ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ:    398,25 м2 

 
II. Извештај о техничком прегледу објекта, урађен  од стране Комисије за технички преглед -Предузећа за производњу, 
промет и пројектовање „УНИЈАПРОЈЕКТ“,д.о.о. ул. Краља Петра І,бб., Мали Зворник,којим је утврђено да је завршена 
градња објекта и његова подобност за употребу, чини саставни део овог решења.  

Саставни део овог решења  је и:  

-Пројекат за извођење,  урађен од Предузећа за прој. и инж. „ПИН“ д.о.о. Лозница , М.Борисављевића 4 , оверен од 
главног пројектанта Милоша Г.Грбића, дипл.инж.арх., лиценца бр.300 К470 11 ИКС 

-Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број: 952-006-16010/2021 од  10.03. 2021.године урађен од стране  
„ГЕОСФЕРА ДМ”Лозница, ул. Кнеза Милоша,бр. 6,  који је оверио инж.геод.Јасмина Ковачевић, геодетска лиценца другог 
реда бр.02 0771 19.  

-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , број: 952-006-16010/2021 од  10.03. 2021.године урађен од 
стране  „ГЕОСФЕРА ДМ”Лозница, ул. Кнеза Милоша,бр. 6,  који је оверио инж.геод.Јасмина Ковачевић, геодетска лиценца 
другог реда бр.02 0771 19.  

III. Гарантни рок за предметни објекат је 2 ( две ) године . 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 .  

IV. У случају штете настале као последица употребе објекта или примене тех.документације на основу које је издата ова 
употребна дозвола , а за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке , за штету солидарно 
одговарају вршилац техничког прегледа и инвеститор . 

                 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Инвеститор Бранко Николић (ЈМБГ: 0406979773621) , Лозница, Максима Горког бб, поднео је захтев овом 
Одељењу заведен под бројем ROP-LOZ-6851-IUP-20/2021,Заводни број: 351-541/2021-V,  дана 18.05.2021.године, за 
издавање  употребне дозволе за Производни објекат ( за израду ПВЦ столарије ) и помоћни објекат , на 
кат.парцели број: 235/1 КО Лозница , спратности од Пр до Пр+1 , категорије - Б , класификационе ознаке - 125 101 , 
површина парцеле: 2.398м² ; габарита: дат у техничкој документацији ; максималне висине: 5,84м ; УБГП производног и 
помоћног објекта: 456,85м² ( укупне нето површине : 407,29м² ) ; предрачунске вредности : 19.961.900,00 динара . 
   
        Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију у складу са важећим 
правилницима: 

-Извештај-записник о техничком  прегледу предметног  објекта,  на кат.парцели број: 235/1 КО Лозница,урађен од 
стране  Предузећа за производњу, промет и пројектовање „УНИЈАПРОЈЕКТ“,д.о.о. ул. Краља Петра І,бб., Мали Зворник. 

-ИЗЈАВУ  да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању дата од стране: инвеститора, Бранка 
Николића, ЈМБГ: 0406979773621,  Максима Горког бб, Лозница,  надзорног органа- Шотра Мирјане,дипл.инг.грађ, 
лиценца бр.310 С919 06 и  одговорног  извођача радова- Друштва за грађевинарство,производњу и услуге„МБМ 
РАД“д.о.о. Лозница, ул.Жиће Марковића бр.бб , Лозница,одговорног лица Шотра Горана. 



Радови на објекту изведени су на основу:  

- Локацијских услова за KP 235/11 КО Лозница, у површини од 2398,00 м2 m², (577 m²), за изградњу ПРОИЗВОДНОГ 
ОБЈЕКТА ЗА ИЗРАДУ ПВЦ СТОЛАРИЈЕ, спратности П+0, број предмета ROP-LOZ-6851-LOC-1/2020, заводни број353-
79/2020-V од 06.04.2020. године, издатe од Одељења за планирање и изградњу, одсек за спровођење обједињене 
процедуре и планирањаГРАДСКЕ УПРАВЕ, ГРАДА ЛОЗНИЦЕ на име инвеститора БРАНКА НИКОЛИЋА из Лознице  

- Решењa о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-6851-CPI-2/2020, заводни број 351- 298/2020-V од 12.05.2020.године 
издате од стране Одељења за планирање и изградњу,одсек за спровођење обједињене процедуре и планирањаГРАДСКЕ 
УПРАВЕ, ГРАДА ЛОЗНИЦЕ на име инвеститора БРАНКА НИКОЛИЋА из Лознице  

- Решењa о измени Решења о грађевинској дозволи ROP-LOZ-6851-CPI-2/2020, заводни број 351-298/2020-V од 
12.05.2020.године, број ROP-LOZ-6851-CPА-6/2020, заводни број 351-573/2020-V од 24.07.2020.године. издато од стране 
Одељења за планирање и изградњу,одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ГРАДА 
ЛОЗНИЦЕ на име инвеститора БРАНКА НИКОЛИЋА из Лознице  

- Потврда о пријави радова број ROP-LOZ-6851-WA-3/2020, заводни број 351-354/2020-V од 22.05.2020. године на име 
инвеститора БРАНКА НИКОЛИЋА из Лознице, издатe од Одељења за планирање и изградњу,одсек за спровођење 
обједињене процедуре и планирања ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

- Потврда о пријави радова број ROP-LOZ-6851-WA-3/2020, заводни број 351-652/2020-V од 07.08.2020. године на име 
инвеститора БРАНКА НИКОЛИЋА из Лознице, издатe од Одељења за планирање и изградњу,одсек за спровођење 
обједињене процедуре и планирањаГРАДСКЕ УПРАВЕ, ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

- Радови на објекту су изведени на основу техничке документације: o Пројекта за извођење (пројекат архитектуре 9а-1/20, 
пројекат конструкције 9а-2/20, пројекат хидротехничких инсталација 9а-3/20, коју је урадило предузеће„ПИН“ доо Лозница, 
од априла 2021.год. и пројекат електроенергетских инсталација 17-4/20, пројекат телекомуникационих и сигналних 
инсталација 18-5/20, коју је урадилопредузеће„МБМ РАД“ дооЛозница,од маја2020.год.  

- Одговорни пројектанти при изради техничке документације су: „ПИН“ д.о.о. Лозница oГлавни пројектант је МИЛОШ 
ГРБИЋ, дипл.инг.арх. лиценца број 300 К470 11;За пројекат архитектуре  МИЛОШ ГРБИЋ, дипл.инг.арх. лиценца број 300 
К470 11;За пројекат конструкцију ГОЈКО ГРБИЋ, дипл.инг.грађ. лиценца број 310 0479 03;За пројекат 
хидротех.инсталација ЉИЉАНА МЛАДЕНОВИЋ, дипл.инг.грађ. лиценца број 314 Б847 05; За пројекат 
електроенерг.инсталација  ВЛАДАН РИСТИВОЈЕВИЋ, дипл.инг.ел. лиценца број 350 1065 03;За пројекат телеком. и сиг. 
инсталација  ВЛАДАН РИСТИВОЈЕВИЋ, дипл.инг.ел. лиценца број 350 1065 03  

- Пројекат за грађевинску дозволу дозволу урадило предузеће „ПИН“ доо Лозница, оверен од стране главног 
пројектанта Милоша Грбића, дипл.инг.арж., лиценца број ИКС К470 11 и са изјавом вршиоца техничке контроле 
Владимира Павловића, дип.инж,арх., лиценца број ИКС М470 13, испред радње за пројектовање објеката и извођење 
грађевинскух радова „АРХИТЕКТОН-01 

-Потврду , бр. 952-04-006-9520/2021 од 20.05.2021. године ,да је Елаборат геодетских радова за изведени објекат и 
посебне делове објекта, број: 952-006-16010/2021 од  10.03. 2021.године урађен од стране  „ГЕОСФЕРА ДМ”Лозница, 
ул. Кнеза Милоша,бр. 6,  који је оверио инж.геод.Јасмина Ковачевић, геодетска лиценца другог реда бр.02 0771 
19,,урађен у складу са Правилником о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању 
катастра непокретности („ Службени гласник РС“ број 7/2019. 

- Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број: 952-006-16010/2021 од  10.03. 2021.године урађен од стране  
„ГЕОСФЕРА ДМ”Лозница, ул. Кнеза Милоша,бр. 6,  који је оверио инж.геод.Јасмина Ковачевић, геодетска лиценца другог 
реда бр.02 0771 19.  

-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , број: 952-006-16010/2021 од  10.03. 2021.године урађен од 
стране  „ГЕОСФЕРА ДМ”Лозница, ул. Кнеза Милоша,бр. 6,  који је оверио инж.геод.Јасмина Ковачевић, геодетска лиценца 
другог реда бр.02 0771 19.  

-Енергетски пасош, бр. EP000567753, издат 18.05.2021. године, урађен од стране д.о.о.„ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
ХУМАНИЗАЦИЈУ РАДА“,улБул.Ослобођења 30,Нови Сад ,оверен од стране одговорног пројектанта Јасминке 
Буднић,дипл.инг.грађ.  

За  вршење техничког прегледа, од стране инвеститора, именовано је  Предузеће за производњу, промет и 
пројектовање „УНИЈАПРОЈЕКТ“,д.о.о. ул. Краља Петра І,бб., Мали Зворник , Комисија за технички пријем објекта је 
формирана12.03.2021.године, на основу одлуке број 12-7/19 од 12.03.2020.године.Комисијаје следеђег састава:  

1. Александар Г. Мишић, маст.инж.арх. лиценца број 210А0138819, председник 

2. Митар Д. Игњатовићић, дипл.инж.грађ. лиценца број 411 7485 04, члан  

3. Александар Г. Мишић, маст.инж.арх. лиценца број 210А0138819, члан  

4. Слободан М. Пандуревић, дипл.инг.ел. лиценца број 350 3470 03, члан  

 



 

Комисија образована наведеним решењем извршила је технички преглед изведених радова на предметном објекту  
и Извештај о извршеном техничком прегледу доставила овом Одељењу уз захтев за издавање употребне 
дозволе.Извештајем Комисије за технички преглед утврђено је: да је завршена градња целог објекта према издатим 
решењима и одобреним пројектима који су достављени уз захтев , 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 
комуналну инфраструктуру 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 и 9/20 ) , Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( 
„Сл.гласник 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 : 1.930,00 
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: 9.710,00 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             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

Весна Стефановић , дипл.грађ.инж.                        Владан Трипковић,дипл.пр.планер  

 

 

Достављено :  

- подносиоцу захтева ,  

- у списе предмета ,  

- грађевинској инспекцији ,  

- имаоцима јавних овлашћења ,  

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног 

 

 


