
Република Србија 
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Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
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   Одељење за планирање и изградњу , Градске управе Града Лознице , Одсек за спровођење 
обједињене процедуре и планирање , поступајући по захтеву инвеститора »ЕУРОПРОМ« д.о.о, 
Лукавац, Ваљево, МБ: 07396635, поднетог преко овлашћеног лица Александра Петровића  из Ваљева , за 
издавање употребне дозволе за изградњу пословног објекта – маркет робе широке потрошње ,  на 
катастарској парцели број: 2868/1 К.О. Лозница , у Лозници , у ул.Ратарска бр.1 , а на основу чланова 154. 
и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник 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 ) , Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“, бр.68/19 ) , Правилника о садржини и начину 
вршења тех.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.18/2016  и 95/2018) , доноси:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
І.             ОДОБРАВА СЕ  инвеститору  Друштву за промет „ЕУРОПРОМЕТ“ д.о.о. Ваљево , Дивци , 
Лукавац бб , МБ: 07396635 , УПОТРЕБА Пословног објекта – маркетa робе широке потрошње на 
кат.парцели број: 2868/1 К.О. Лозница, у Лозници, у ул. Ратарска бр.1 , категорије – В , класификационе 
ознаке – 123 002 ; површина парцеле: 2.354м² ; габарита: дат у тех.документацији , површина земљишта под 
објектом 682,00м² ; спратности: Пр ( приземље ) ; намене: предвиђен је продајни простор за маркет и 
продавницу сточне хране , а у осталом делу приземља магацини и друге помоћне и техничке 
просторије ; максималне висине – слеме: 4,88м ; УБГП: 682,00м² ( укупне нето површине 659,46м² ) ; 
предрачунске вредности: 14.965.331,00 динара. На парцели је предвиђено 30 паркинг места . 
 
Радови  на изградњи предметног објекта,изведени су на основу: -Решења о Грађевинској дозволи Број: ROP-
LOZ-30587-CPI-3/2019 Заводни број: 351-227/2019-V од 01.04.2019.године  издато од стране,Одељења за 
планирање и изградњу,Градске управе Града Лозница. 
   
ІІ.  Записник о техничком прегледу изведених радова, Комисије за технички преглед је утврђено да су 
завршени радови на изградњи пословног објекта – маркета робе широке потрошње на кат.парцели број: 
2868/1 К.О. Лозница, у Лозници, у ул. Ратарска бр.1 , спратности: Пр ( приземље ) ; намене:  продајни простор 
за маркет и продавницу сточне хране , а у осталом делу приземља магацини и друге помоћне и техничке 
просторије ; максималне висине – слеме: 4,88м ; УБГП: 682,00м² ; укупне нето површина 659,46м², чини 
саставни део овог решења . 
 -Записник је урађен од стране ,,STONE-COP“ D.O.O.,Горња Забрдица-Ваљево,кога је именовао 
инвеститор,Одлуком - Уговором од 05.03.2020.год.,а вршилац техничког прегледа ,,STONE-COP“ 
D.O.O.,Горња Забрдица-Ваљево, је Одлуком од 05.03.2020 год.именовао састав Комисије за технички 
преглед. 
 
Саставни део овог решења  је и : 
●ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ ОБЈЕКТА број 952-006-11839/2020 од 
10.02.2020 године урађен  од стране ГЕОСИСТЕМ, Војводе Мишића 41, 14000 , оверен од Милоша 
Стевановића ,инж.геод. геодетска лиценца другог реда број 02 0112 11. 
● ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ПОДЗЕМНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ број 956-01-305-1092/2020 од 
17.02.2020 године урађен  од стране ГЕОСИСТЕМ, Војводе Мишића 41, 14000 , оверен од Милоша 
Стевановића ,инж.геод. геодетска лиценца другог реда број 02 0112 11. 
 



 
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 промет „ЕУРОПРОМЕТ“ д.о.о. Ваљево , Дивци , Лукавац бб , МБ: 
07396635, поднео je , преко овлашћеног лица Александра Петровића ,из Ваљева , захтев овом Одељењу 
за издавање УПОТРЕБНЕ дозволе за пословни објекат – маркет робе широке потрошње , спратности: 
приземље , БРГП: 682,00м² , на кат.парцели број: 2868/1 К.О. Лозница , у Лозници , у ул.Ратарска бр.1 , 
број: ROP-LOZ-30587-IUP-18/2020,Заводни број: 351-771/2020-V,дана 03.09.2020.године 
 

        Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију у складу са 
важећим правилницима : 
Извештај о техничком прегледу, који је урађен од стране ,,STONE-COP“ D.O.O.,Горња Забрдица-Ваљево, 
оверен од председника Комисије Даринке Крстивојевић, дипл.инж.грађ., лиценца број: 310 5795 03, 
Инж.комора Србије. 
Решења о Грађевинској дозволи Број: ROP-LOZ-30587-CPI-3/2019 Заводни број: 351-227/2019-V од 
01.04.2019.године  издато од стране,Одељења за планирање и изградњу,Градске управе Града Лозница. 
ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ ОБЈЕКТА број 952-006-11839/2020 од 
10.02.2020 године урађен  од стране ГЕОСИСТЕМ, Војводе Мишића 41, 14000 , оверен од Милоша 
Стевановића ,инж.геод. геодетска лиценца другог реда број 02 0112 11. 
ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ПОДЗЕМНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ број 956-01-305-1092/2020 од 
17.02.2020 године урађен  од стране ГЕОСИСТЕМ, Војводе Мишића 41, 14000 , оверен од Милоша 
Стевановића ,инж.геод. геодетска лиценца другог реда број 02 0112 11. 
-Изјаве,којим је потврђено да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању, дате од стране : 
инвеститора-„ЕУРОПРОМЕТ“ д.о.о. Ваљево , Дивци , Лукавац бб. преко овлашћеног лица Александра 
Петровића ,из Ваљева; одговорних извођача радова- ПР ГР Лозница-„Драган Драгићевић”,СЗР ; Пантелић 
Драган –Ваљево и СЗР Електро-М и Драган Мијатовић,Петница,и надзорног органа, Александра Петровића, 
дипл. инж.арх. , лиц.бр.300 L241 12 ИКС из Ваљева;  
-Пројекат изведеног објекта:- 0. Главна свеска коју је урадио Студиo за прој. „Arhipoint“ А.Петровић пр. , 
Ваљево , ул. Јанка Веселиновића бр.9 , оверенa од главног пројектанта Александрa Петровићa , дипл. 
инж.арх. , лиц.бр.300 L241 12 ИКС ; - 1. Пројекат архитектуре који је урадио Студио за пројек. „Arhipoint“ 
А.Петровић пр. , Ваљево , ул.Јанка Веселиновића бр.9 , оверен од oдговорног пројектанта Александрa 
Петровићa , дипл. инж.арх. , лиц.бр.300 L241 12 ИКС , заједно са извештајем о техничкој контроли који је 
урадио Горан Станојевић , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 I153 09 ИКС ;  - 2/1. Пројекат конструкције урађен од 
Студио за пројек. „Arhipoint“ А.Петровић пр. , Ваљево , ул.Јанка Веселиновића бр.9, оверен од одговорног 
пројектанта Зорана Андрића , дипл.инж.грађ. , лиц.бр.310 4139 03 ИКС , заједно са извештајем о техничкој 
контроли који је урадио Момир Ранковић , дипл.инж.грађ. , лиц.бр.310 5650 03 ИКС ; - 3. Пројекат 
хидротехничких инсталација урађен од Студио за пројект. „Arhipoint“ А. Петровић пр. , Ваљево , ул.Јанка 
Веселиновића бр.9 , оверен од oдговорног пројектанта Миодрага Чомића , дипл.инж.грађ. , лиц.бр.314 1340 
03 ИКС , заједно са извештајем о техничкој контроли који је урадио Горан Станојевић , д.и.арх. , лиц.бр.300 
I153 09 ИКС ; - 4. Пројекат електроенергетских инсталација урађен од Студио за прој. „Arhipoint“ А. 
Петровић пр. , Ваљево , ул.Јанка Веселиновића бр.9 , оверен од одговорног пројектанта Радивоја 
Босиљчића, дипл.инж.ел. , лиценца бр.350 6098 03 ИКС , заједно са извештајем о техничкој контроли који је 
урадио Живорад Бајић , д.и.ел. , лиц.бр.350 1282 03 ИКС ; - 6. Пројекат машинских инсталација урађен од 
Студио за прој. „Arhipoint“ А.Петровић пр. , Ваљево , ул.Јанка Веселиновића бр.9 , оверен од одговорног 
пројектанта Маријане Обрадовић, дипл.инж.маш. , лиц.бр.330 М575 13 ИКС, заједно са извештајем о 
техничкој контроли који је урадио Војимир Ашковић , дипл.инж.маш. , лиц.бр.330 7589 04 ИКС ; -Елаборат 
заштите од пожара урађен од Пред. „Мертек“ д.о.о. Ваљево , а овлашћено лице је Љубинка Ч.Узуновић , 
дипл.инж.ел. , број овлашћења: 07 број 152-254/12 МУП РС , лиценца број: 350 Е001 06 ИКС ; - Елаборат 
енергетске ефикасности урађен од Студио за прој. „Arhipoint“ А.Петровић пр. Ваљево , ул.Јанка 
Веселиновића бр.9 , оверен од овлашћеног лица Горана Станојевића , дипл.инж.арх. , лиц.бр.381 0715 13 
ИКС. 
-Енергетски пасош ,број EP000427312 од 02.03.2020год, са роком важења до  02.03.2030 год. урађен од 
стране„Energy Concept” DOO Нови Сад, ул.Тихомира Остојића,4/2,одговорни пројектант Тодоровић 
Горан,дипл.инг.арх.број лиценце 381 0260 12. 



-Решење Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне 
ситуације у Шапцу, 09/33 број 217-11401/20-1 од 17.08.2020. године, којим је дата сагласност на техничку 
документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара. 
 
-Потврда,  број: 952-04-006-14685/2020 од 15.09.2020. године коју је издао  Републички геодетски завод 
Београд, Служба за катастар непокретност Лозница, да је Елаборат геодетских радова за изведени 
објекат и посебне делове објекта урађеног од стране Бироа за геодетске радове ГЕОСИСТЕМ Ваљево, 
број: 952- 006-11839/2020 од 10.02.2020. године урађен у складу са Правилником о катастарском премеру, 
обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности („ Службени гласник РС“ број 
7/2019). 
- Препис листа непокретности број: 10701 К.О. Лозница и копија плана к.п.бр.2868/1 К.О. Лозница , број: 
953-2/18-104 од 16.10.2018.године , издати од РГЗ СКН Лозница .  
- Катастарско-топографски план за к.п.бр.2868/1 К.О. Лозница из септембра 2018.године , урађен од Бироа 
за геодетске радове „Геосистем“ Ваљево.  
- Пуномоћје за подношење захтева достављено у складу са важећим правилницима 
 
За вршиоца техничког прегледа именован је од стране инвеститора ,,STONE-COP“ D.O.O.,Горња 
Забрдица-Ваљево, ,Одлуком - Уговором од 05.03.2020.год.,а вршилац техничког прегледа ,,STONE-COP“ 
D.O.O.,Горња Забрдица-Ваљево, је Одлуком од 05.03.2020 год.именовао састав Комисије за технички 
преглед у саставу:  

- Даринка Крстивојевић , дипл.грађ. инж.- председник комисије,  
АиГ,Конструкција,ВиК .Лиценца број : 3105795 03. 

- Милутин Срећковић , дипл.ел. инж.- члан комисије,  
ЕЕ инсталације.Лиценца број : 353 А783 04. 

-Мирослав Бурмазовић, дипл.маш. инж.- члан комисије,  
Машинске инсталације .Лиценца број : 330 H326 06. 

-Јасмина Јовановић,инж.грађ.- члан  
      Секретар комисије 
-Ана Босиљчић , дипл.ел. инж.- члан комисије  

ПП ,……. Овлашћење  број  07 број 152-50/13.  
        
Комисија образована наведеним решењем извршила је технички преглед пресдметног пословног објекта – 
маркетa робе широке потрошње на кат.парцели број: 2868/1 К.О. Лозница, и Записник о извршеном 
техничком прегледу доставила овом Одељењу уз захтев за издавање употребне дозволе. 
 
           Записником Комисије за технички преглед утврђено је:  да су завршени радови на изградњи 
пословног објекта – маркетa робе широке потрошње на кат.парцели број: 2868/1 К.О. Лозница, 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 водоводну , канализациону и електро мрежу  и да 
је  подобан за употребу и  предлаже се 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.гласник 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 ) , Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“, бр.68/19 ) , Правилника о садржини и начину 
вршења тех.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 члану 136. Закона о општем управном 
поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018).  
 
Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у износу од : 
3.410,00 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, 112/2015, 113/17 , 3/18-ис. , 50/18 и 38/19 ) , наплаћене су у износу од :320,00+ 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, преко овог Одељења. 
Жалба се предаје преко овог Одељења са уплатом,путем ЦЕОПа, 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


