
Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-41875-IUPH-2/2021

Заводни број: 351-1536/2021-V

Датум:19.01.2022.године  

Лозница , ул.Карађорђева  бр.2             

             Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући п о усаглашеном захтеву инвеститора ГП
“EUROIMPEX“ ДОО из Лознице /Матични број правног субјекта: 07593775/ ул.Јована Цвијића,бр.12.,за издавање употребне дозволе за
 дограђени  и реконструисани пословни простор у приземљу пословног објекта-зграда пословних услуга-ТРГОВИНСКИ ЦЕНТАР-
РОБНА КУЋА категорије „В“ класификационе ознаке 123002,објекат број 1, на катастарској парцели 3884/1 K.O. Лозница,у  улици Кнеза
Милоша, у Лозници, а на основу чл.154. и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.глас.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, 37/19,9/20 и 52/21 ) , 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.глас.РС“, бр.18/16 и 95/18 ) , доноси :

 

РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

       I.  ОДОБРАВА СЕ инвеститору ГП “EUROIMPEX“ ДОО из Лознице /Матични број правног субјекта: 07593775/ ул.Јована
Цвијића,бр.12., употреба  дограђеног  и реконструисаног  пословног простора у приземљу пословног објекта-зграда пословних услуга-
ТРГОВИНСКИ ЦЕНТАР-РОБНА КУЋА категорије „В“ класификационе ознаке 123002,објекат број 1, на катастарској парцели 3884/1 K.O.
Лозница, у улици Кнеза Милоша, у Лозници, укупне бруто површине доградње објекта - 20,20м2, укупне бруто површине реконструкције
објекта - 199,50м2, укупна бруто површина доградње и реконструкције објекта - 219,70м2, укупна нето површина дела објекта који је дограђен
и реконструисан - 178,20м2 , (према ЕГР део означен као посебан део ПД10).

Радови на предметном објекту изведени су од инвеститора , а у свему према :

-Решење о Грађевинској дозволи –  Број 351-3699/2010- V од 01.09.2010.године издато од Града Лозница, Градске управе, Одељења за
планирање и изградњу.

 

 II. Записник о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед, вршиоца техничког прегледа Агенције за
грађевинарство ,,Еуропројект 10“Лозница, ул.9.маја бр.11, оверен од одговорног лица Борисав М.Диздаревић , дипл.инж.грађ. , лиценца
бр.411 2921 03 ИКС , којим је утврђено да је завршена градња предметних радова и њихова подобност за употребу  , чини саставни део
овог решења .

Саставни део овог решења  су и :

• Елаборат геодетских радова за изведени објекат, број:  952-006-109756/2021 од 13.12.2021.године., урађен од стране Бироа за геодезију и
пројектовање  „ГЕО ПРЕМЕР МС”  Крупањ, Пословна јединица Лозница,ул.Кнеза Милоша,бр.8 који је оверио струк.инж.геод.Мирко
Страиловић,геодетска лиценца другог реда број:02 0705 18.

• Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , 952-006-109756/2021 од 13.12.2021.године, урађен од стране Бироа за геодезију и
пројектовање  „ГЕО ПРЕМЕР МС”  Крупањ, Пословна јединица Лозница,ул.Кнеза Милоша,бр.8 који је оверио струк.инж.геод.Мирко
Страиловић,геодетска лиценца другог реда број:02 0705 18.

III. Гарантни рок за предметни објекат је 5 ( пет ) година . 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 техничке 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 .

                                                                                            O б р а з л о ж е њ е

Инвеститор ГП “EUROIMPEX“ ДОО из Лознице /Матични број правног субјекта: 07593775/ ул.Јована Цвијића,бр.12.поднео је,преко
пуномоћника  Борисава Диздаревића, из Лознице,захтев за издавање употребне дозволе за дограђени  и реконструисани пословни
простор у приземљу пословног објекта-зграда пословних услуга-ТРГОВИНСКИ ЦЕНТАР-РОБНА КУЋА категорије „В“ класификационе



ознаке 123002,објекат број 1, на катастарској парцели 3884/1 K.O. Лозница,у  улици Кнеза Милоша, у Лозници,број: ROP-LOZ-41875-IUPH-
2/2021,Заводни број: 351-1536/2021-V , дана 22.12.2021.годинe.

Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио документацију :

●Записник о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед , урађен од стране вршиоца техничког прегледа
Агенције за грађевинарство ,,Еуропројект 10“Лозница, ул.9.маја бр.11, оверен од одговорног лица Борисав М.Диздаревић , дипл.инж.грађ. ,
лиценца бр.411 2921 03 ИКС.

● Решење о Грађевинској дозволи –  Број 351-3699/2010- V од 01.09.2010.године издато од Града Лозница, Градске управе, Одељења за
планирање и изградњу.

●Главни Пројекат АИГ И КОНСТРУКЦИЈА на основу кога је издата грађевинска дозвола, урађен од СГЗР за пројектовање и извођење
грађевинских и грађевинско занатских радова „ИНВЕНТОР“ улица Кнеза Милоша у Лозници, оверен од главног пројектанта архитектуре и
конструкције ТИМОТИЋ БОРИВОЈА , дипл.грађ.инж. , лиц.бр.311 4021 03 ИКС и са изјавом одговорног лица Зорана С.Максића ,
дипл.инж.грађ. , лиц.бр.310 6373 03 ИКС , извршиоца техничке контроле „SGR МAXING“ З.Максић пр. , Лозница о извршеној техничкој
контроли.

●Главни Пројекат ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА на основу кога је издата грађевинска дозвола, урађен од предузећа за
консалтинг,пројектовање и инжењеринг„МИЛОШПРОМ о.д.“ улица Кнеза Милоша у Лозници, оверен од главног пројектанта
електроинсталација ДРАГАНА МИШКОВИЋА , дипл.ел.инж. , лиц.бр.350 3418 03 ИКС и са изјавом одговорног лица Драгана Павловића ,
дипл.ел.инж. , лиц.бр.350 3777 03 ИКС , извршиоца техничке контроле „SGR МAXING“ З.Максић пр. , Лозница о извршеној техничкој
контроли.

●ИЗЈАВЕ,Инвеститора,Стручног надзора и Извођача радова.

Инвеститора- ГП “EUROIMPEX“ ДОО из Лознице , ул.Јована Цвијића,бр.12.,одговорног лица,Драгана Баровића; Стручног надзора -Зорана
С.Максића , дипл.инж.грађ. , лиц.бр.310 6373 03;и   Извођача радова- ГП “EUROIMPEX“ ДОО из Лознице , ул.Јована Цвијића,бр.12.

●Елаборат геодетских радова за изведени објекат,и Елаборат геодетских радова за подземне инсталације, број: 952-006-109756/2021 од
13.12.2021.године урађени од стране Бироа за геодезију и пројектовање  „ГЕО ПРЕМЕР МС”  Крупањ, Пословна јединица Лозница,ул.Кнеза
Милоша,бр.8 који су оверени од стране  струк.инж.геод.Мирка Страиловића,геодетска лиценца другог реда број:02 0705 18.

●Сагласност ХИПОТЕКАРНИХ  ПОВЕРИЛАОЦА, ЕКСПОБАНК,АД Београд, ул Далматинска бр22.од 15.11.2021.год. и ОТП Банке Србије,
а.д.Нови Сад,Трг слободе, бр.5., Нови Сад,14.12.2021.год.

●Лист непокретности број: 11550 К.O. Лозница од 18.09.2021.године

●Овлашћење , од 01 09.2021.год.за подношење захтева дато од стране инвеститора на име Борисав М.Диздаревић, из Лознице.

●У поступку обједињене процедуре прибављенa je Потврда , број:  952-04-006-129/2022 од 05.01.2022. године, издата од РГЗ СКН
Лозница , да је Елаборат геод.радова изведеног објекта , број: 952-006-109756/2021 од 13.12.2021.године, урађен од стране Бироа за
геодезију и пројектовање  „ГЕО ПРЕМЕР МС”  Крупањ, Пословна јединица Лозница,ул.Кнеза Милоша, бр.8 који је оверио
струк.инж.геод.Мирко Страиловић, геодетска лиценца другог реда број: 02 0705 18., УРАЂЕН у складу са чл.100. Правилника о
катастарском премеру , обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности ( „Сл.гласник РС“ , бр.7/19 ) .     

Решењем од 10.09. 2021.год.издатим  од стране инвеститора,за  вршиоца техничког прегледа именована је Агенције за грађевинарство
,,Еуропројект 10“ Лозница , ул.9.маја бр.11..Агенције за грађевинарство ,,Еуропројект 10“ Лозница , ул.9.маја бр.11 , је Решењем од 10.09.
2021.год. јодредила   Комисију за технички преглед  наведеног објекта у саставу:

                             1 Борисав Диздаревић , дипл.грађ. инж.- Председник комисије ·

                                            Арх,Конструкција, Лиценца број : 411 2921 03;

                             2.Весна Д.Ковачевић , дипл.инж.ел. ,члан комисије

                                            Ел,ТТ и ППЗ, : лиц.бр.350 А934 05 ИКС ,и  лиц. МУП 07 бр.152-199/13 и   бр.152-198/13 ;

 

Комисија образована наведеним решењем извршила је технички преглед изведених радова на предметном објекту у периоду од
01.09.2021.године до 20.09.2021.године и Записник о извршеном техничком прегледу број: Т.П. 20 / 09/ 2021.године доставила овом Одељењу
уз захтев за издавање употребне дозволе .

Записником Комисије за технички преглед утврђено је  : да је завршена градња целог објекта , 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 ,
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 , 9/20 и
52/21 ) , 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.гласник РС“, бр.27/15 , 29/16 и 78/19 ) и члану 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: 2.250,00 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, 3/18-исп. , 50/18,
38/19, 98/20 и 62/21 ) , наплаћене су у износу од : 19.750,00 динара .

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства , саобраћаја и инфрастуктуре РС-Колубарски упр.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 наиме таксе у износу од 490,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 , позив на број: 97 , 18-059 , Буџет РСи 310,00 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

Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.  

                                                                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                                       
                                                                                                                                                        Владан Трипковић, дипл. пр.планер

 

Достављено:

-Подносиоцу захтева

-у списе

-регистратору
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