
 
 
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број: ROP-LOZ-8268-IUP-10/2021 
Заводни број: 351-196/2021 -V 
Датум: 29.03.2021.године 
Лозница , ул.Карађорђева бр.2  
 

              Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву 
инвеститора Друштва за грађевинарство,производњу и услуге „МБМ РАД"д.о.о. Лозница, Матични број 
правног субјекта: 17619217, ул.Момчила Гаврића, бр.4, овлашћено лице-Шотра Горан, за издавање 
употребне дозволе за  ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ По+Пр+5, са прикључним 
гасоводом, регулационом станицом и немерени део гасне инсталације, угао улица Кнеза Милоша и 
Максима Горког, на  КП бр.3809, КО Лозница, а на основу чланова 154. и 158. 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 9/20 ), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( 
„Сл.гласник 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 

 

I.  ОДОБРАВА СЕ УПОТРЕБА   вишепородичног стамбено-пословног објекта, са прикључним гасоводом, 
регулационом станицом и немерени део гасне инсталације, угао улица Кнеза Милоша и Максима Горког, 
спратности По+Пр+5, на катастарској парцели бр. 3809 К.О.Лозница, категорије - B , класификационе 
ознаке - 112222 , у Лозници , површине парцела 289,00м² +310,00 м²; маx. висине : 17,77м ; УБГП : 2100,70м² 
; предрачунске вредности : 130.968.600,00 динара,а по захтеву инвеститора Друштва за 
грађевинарство,производњу и услуге „МБМ РАД"д.о.о. Лозница, Матични број правног субјекта: 
17619217, ул.Момчила Гаврића, бр.4, овлашћено лице-Шотра Горан. 
 

Гарантни рок за објекте из претходног става је    пет   година. 

 

   СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА : 

 

Р.бр.    УЛАЗ ЕТАЖА ЛОКАЛ/СТАН    Корисна површина у m²  
 
ПОДРУМ 
1. подрум   Гаража 1     385,35 м² 

УКУПНО ГАРАЖНИ ПРОСТОР:      385,35 м² 
 
ПРИЗЕМЉЕ 

2. приземље   Пословни простор бр 1    145,96 м² 
3. приземље               Пословни простор бр 2    25,47 м² 
3. приземље               Пословни простор бр 3    25,06 м² 

УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ:      196,49 м² 
 



 
ПРВИ СПРАТ 

4. 1А први спрат  Стан 1       57,53 м² 
5. 1А први спрат  Стан 2       40,16 м² 
6. 1А први спрат  Стан 3       46,29 м² 
7. 1А први спрат Стан 4       80,61 м² 
 
ДРУГИ СПРАТ 

8. 1А други спрат  Стан 5       57,53 м² 
9. 1А други спрат  Стан 6       40,16 м² 
10. 1А други спрат  Стан 7       46,29 м² 
11. 1А други спрат Стан 8       80,61 м² 
 
ТРЕЋИ СПРАТ 

12. 1А трећи спрат  Стан 9       57,53 м² 
13. 1А трећи спрат  Стан 10      40,16 м²  
14. 1А трећи спрат Стан 11      46,29 м² 
15. 1А трећи спрат  Стан 12      80,61 м² 
 
ЧЕТВЕРТИ СПРАТ 

16. 1А четврти спрат  Стан 13      57,53 м² 
17. 1А четврти спрат  Стан 14      40,16 м² 
18. 1А четврти спрат  Стан 15      46,29 м² 
19. 1А четврти спрат  Стан 16      80,61 м² 
 
ПЕТИ СПРАТ 

20. 1А пети спрат  Стан 17      57,53 м² 
21. 1А пети спрат  Стан 18      40,16 м² 
22. 1А пети спрат  Стан 19      46,29 м² 
23. 1А пети спрат  Стан 20      80,61 м² 

УКУПНО СТАНОВИ:                1222,95 м² 
 

НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА                       1850,87 м² 

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА             2100,70 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 стране друштва за грађевинарство,производњу и услуге„МБМ РАД“д.о.о. 
Лозница, ул.Жиће Марковића бр.бб , Лозница,  оверен од стране главног  пројектанта  Субић 
Жике,дипл.инг.арх, лиценца бр.300 7866 04; 

-Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број: 952-006-121071/2020 од  25.01. 2021.године урађен 
од стране СГР „ГЕОПРЕМЕР”Лозница, ул. Доситеја Обрадовића 6,  који је оверио инж.геод.Никола Новаковић, 
геодетска лиценца другог реда бр.02 0160 12.  

-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , број: 956-01-305-14792/2020,од 29. 12. 2020. год. 
урађен од стране СГР „ГЕОПРЕМЕР”Лозница, ул. Доситеја Обрадовића 6,  који је оверио инж.геод.Никола 
Новаковић, геодетска лиценца другог реда бр.02 0160 12.  
 



    III.  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  Друштво за грађевинарство,производњу и услуге „МБМ РАД"д.о.о. Лозница, ул.Жиће 
Марковића бр.бб, овлашћено лице-Шотра Горан,поднео је  захтев овом Одељењу заведен под бројем ROP-
LOZ-8268-IUP-10/2021,Заводни број: 351-196/2021 –V,  дана 04.03.2021.године, за издавање  употребне 
дозволе за  ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ По+Пр+5, са прикључним гасоводом, 
регулационом станицом и немерени део гасне инсталације, угао улица Кнеза Милоша и Максима Горког, 
на  КП бр.3809, КО Лозница, категорије - B , класификационе ознаке - 112222 , у Лозници , површине парцела 
289,00м² +310,00 м²; маx. висине : 17,77м ; УБГП : 2100,70м² ; предрачунске вредности : 130.968.600,00 
динара. 

        Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију у складу са 
важећим правилницима: 

-Извештај-записник о техничком  прегледу предметног  вишепородичног , стамбено-пословног објекта, 
По+Пр+5, са прикључним гасоводом, регулационом станицом и немерени део гасне инсталације, на КП 
бр.3808 и КП бр.3809, КО Лозница,урађен од стране  Предузећа за производњу, промет и пројектовање 
„УНИЈАПРОЈЕКТ“,д.о.о. ул. Краља Петра І,бб., Мали Зворник, бр.69-9/20, од 30.12.2021.год. 

-ИЗЈАВУ  да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању дата од стране: инвеститора- 
друштва за грађевинарство,производњу и услуге„МБМ РАД“д.о.о. Лозница, ул.Жиће Марковића бр.бб , 
Лозница,одговорног лица Шотра Горана, 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. 

-Пројекат за извођење-ПЗИ: 

Пројекат за извођење (пројекат архитектуре П-35.1./20, пројекат конструкције П35.в./20, пројекат 
хидротехничких инсталација П-35.3./20, пројекат електроенергетских инсталација П-35.4./20, 
пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација П35.5./20, пројекат телекомуникационих и 
сигналних инсталација – аутоматска детекција и дојава пожара ДГ-22220, пројекат машинских 
инсталација П-35.6./20 коју је урадило предузеће „МБМ РАД“ доо Лозница, од маја 2020.год. 
oГлавни пројекат заштите од пожара, који је урадио предузеће „ПОЖАР - ГАС“ доо Лозница, ев.број 
П-33/05/2020 од маја 2020.год. Одговорни пројектанти при изради техничке документације су:-
Главна свеска.....  ШОТРА БРАНИСЛАВ, дипл.инг.грађ. ....  лиценца број 310 0278 03 ; -За 
пројекат архитектуре .... СУБИЋ ЖИКО, дипл.инг.арх. . ......    лиценца број 300 7866 04;-За пројекат 
конструкције..... ШОТРА БРАНИСЛАВ, дипл.инг.грађ. .... лиценца број 310 0278 03;-За пројекат 
хид.инст.НИКОЛА Л. МАКСИМОВИЋ, дипл.инг.грађ. . .  лиценца број 314 Г633 08;-За пројекат 
ел. инст.... РАДИВОЈЕ ЈАКОВЉЕВИЋ, дипл.инг.ел. . ...  лиценца број 352 1097 03;-За пројекат тел. 
и сиг. инст... РАДИВОЈЕ ЈАКОВЉЕВИЋ, дипл.инг.ел. лиц. број 352 1097 03;-За пројекат маш. инст. 
... МИРОСЛАВ БОЖИЋ, дипл.инг.маш. . .лиценца број 330 О864 16;-За пројекат заштите од пожара 
... МИЛОМИР КОВАЧЕВИЋ, дипл.инг.техн. .лиценца број 371 И684 10, 07 број 152-202/13;-
Енергетски пасош-број број: 200903-014 издат 03.09.2020. 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. 

-Локацијске услове бр. ROP-LOZ-19207-LOCH-3/2018, заводни број 353-205/2018-V од 22.10.2018. године,и 
бр.ROP-LOZ-19207-LOCА-10/2020, заводни број 353-52/2020-V од 16.03.2019. године, 

-Решење о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-19207-CPI-5/2019, заводни број 351- 52/2019-V од 
04.02.2019.године  

-Решење о одобрењу за изградњу прикључног гасовода, мерно регулационе станице и УГИ, број ROP-
LOZ-23968-ISAWHA-16/2019, заводни број 351-202/2019-V од 21.03.2019. године. 



-Потврду о почетку извођења радова број ROP-LOZ-19207-WA-6/2019, заводни број 351- 131/2016-V од 
26.02.2019. године. 

-Обавештење да су темељи ирађени у складу са грађевинском дозволом , издата од стране Одељења за 
инспецијске послове ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА,ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, број 356-125/2019-08 
од 25.12.2019.год., веза број ROP-LOZ-19207- CPI-5/2019, заводни број 353-52/2019-V од 24.02.2019.,  

-Обавештење о завршетку израде објекта у у конструктивном смислу, издата од стране Одељења за 
инспецијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације - Одсек за инспецијске послове ГРАЂЕВИНСКА 
ИНСПЕКЦИЈА, ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, број 356-125/019-08 од 10.07.2020.год.; веза број ROP-
LOZ-5268-CОFS2/2020, заводни број 356-333/2020- V од 18.05.2020. године. 

-И З В Е Ш Т А Ј члана Комисије за технички преглед за спроведеност мера заштите од пожара Бр. ТП 
01/12/2020 30.12.2020.год. /На прпјектну дпкументацију је дата сагласнпст Министарства унутрашњих послова, 
Сектора за ванредне ситуације,одељења за ванредне ситације у Шапцу број: 09.33 број 217-13284/20-1 од 
16.09.2020. године/  

-Потврду , бр., 952-04-006-3893/2021 од 15.03.2021. године да је Елаборат геодетских радова за изведени 
објекат и посебне делове објекта, број: 952-006-121071/2020 од  25.01. 2021.године урађен од стране СГР 
„ГЕОПРЕМЕР”Лозница, ул. Доситеја Обрадовића 6 ,урађен у складу са Правилником о катастарском 
премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности („ Службени гласник 
РС“ број 7/2019. 
-Потврду , Сектора за катастар непокретности, Одељења за катастар водова Ваљево, Број:956-03-305-
327/2021 од 26.03.2021.год. да је Елаборат за подземне инсталације , израђен од стране Ђорђа Вуковића, 
предузетника, геодетска радња „ГЕОПРЕМЕР“ Лозница, 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) прегледан, и   утврђено је да нема недостатака. Обзиром да предметни елаборат нема недостатака, 
ОКВ Ваљево извршиће картирање и упис предметног вода. Решење о упису вода и потврду о извршеном 
картирању ОКВ Ваљево ће доставити подносиоцу захтева МБМ РАД доо, Жиће Марковића бб, Лозница. 
 
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број: 952-006-121071/2020 од  25.01. 2021.године урађен 
од стране СГР „ГЕОПРЕМЕР”Лозница, ул. Доситеја Обрадовића 6,  који је оверио инж.геод.Никола Новаковић, 
геодетска лиценца другог реда бр.02 0160 12.  

-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , број: 956-01-305-14792/2020,од 29. 12. 2020. год. 
урађен од стране СГР „ГЕОПРЕМЕР”Лозница, ул. Доситеја Обрадовића 6,  који је оверио инж.геод.Никола 
Новаковић, геодетска лиценца другог реда бр.02 0160 12.  

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 ,а  исто је одредило 
Комисију за технички пријем објекта Одлуком број:68-7/19 од 23.12.2020.године.у следећем  саставу:  

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

2. Жељко С. Ракић, дипл.инж.грађ. лиценца број 311 Ц148 05,   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  

5. Мирослава М. Ђурић, дипл.инг.маш. лиценца број 330 К228 11,   члан  

6. Весна Ковачевић, дипл.инг.ел. лиценцe број 350 А934 05, 07-152-199/13  

    и   07-152-198/13 МУП РС        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 на основу чланова 154. и 158. 
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 9/20 ), Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ( „Сл.гласник 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 ). 

       Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у износу од : 
10.500,00 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 и 3/18-исп. , 50/18 и 38/19 ) , наплаћене су у износу од: 320,00 динара + 18.780,00 
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 

 

 
 

 

 


