
Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-32770-IUPH-12/2022

Заводни број: 351-467/2022-V

Датум:20.04.2022.године

Лозница , ул.Карађорђева  бр.2

           Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, решавајући по УСАГЛАШЕНОМ захтеву који је
поднео Град Лозница, Матични број правног субјекта: 07169981, ул.Карађорђева,бр.2,Лозница,за издавање употребне
дозволе, за вишепородични стамбени објекат Пр+3.спрата, са прикључним гасоводом и мерно регулационом станицом
на кат.парцели бр.3493/4 К.О. Лозница , у Лозници, а на основу чланова 8ђ.,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

І. ОДОБРАВА СЕ инвеститору Граду Лозница, Матични број правног субјекта: 07169981, ул.Карађорђева,бр.2,Лозница
УПОТРЕБА  вишепородичног стамбеног објекта, са прикључним гасоводом и мерно регулационом станицом, на
кат.парцели број: 3493/4 К.О. Лозница, категорије – Б , класификационе ознаке – 112 221 , у Лозници , површина парцеле-
1.385м² ; габарита: дат у техничкој документацији , површина земљишта под објектом 477,59м² ; спратности : Пр (приземље) +
3.спрата ; намене: у приземљу објекта је предвиђен улаз са простором за комуникацију , заједничка и машинска просторија и
7.станова , на I.спрату 7-седам , а на II. и III.спрату по 8.станова , укупно 30 станова ; максималне висине (слеме): 13,45м ;
УБГП: 1.856,29м² ( укупне нето површине: 1.659,26м² ) ; предрачунске вредности: 97.903.586,38 динара . На парцели је
предвиђено 30 паркинг места , колски и пешачки прилази и зеленило.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОВРШИНА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА која је констатована из Елабората гедетских радова за
изведени објекат и посебне делове објекта:

Посебни делови у нивоу приземља :

Комуникације:

Улаз …....................................................................................................   34.83 m2

Ветробран ..............................................................................................  10.04 m2

Ходник ...................................................................................................   38.62 m2

Заједничка просторија ..........................................................................    4.12  m2

Лифт ........................................................................................................  2.41  m2

Просторија са машином .........................................................................  1.86  m2

Степениште .............................................................................................. 9.02  m2

 

Стамбени простор на нивоу приземља:

1. Стан 1 .................................................................................................. 52.20 m2

2. Стан 2 .................................................................................................  31.71 m2

3. Стан 3 .................................................................................................. 30.87 m2

4. Стан 4 .................................................................................................. 43.50 m2

5. Стан 5 .................................................................................................. 43.31 m2



6. Стан 6 .................................................................................................. 32.27 m2

7. Стан 7 .................................................................................................. 32.48 m2

Укупна корисна нето површина приземља:...................................  367.24 m2

 

Посебни делови у нивоу првог спрата:

Ходник ..........................................................................................................  33.44 m2

Степенице ..................................................................................................... 10.74 m2

Лифт ..............................................................................................................   2.41 m2

1. Стан 8 ........................................................................................................ 51.11 m2

2. Стан 9 ........................................................................................................ 73.00 m2

3. Стан 10 ...................................................................................................... 53.05 m2

4. Стан 11 ...................................................................................................... 52.61 m2

5. Стан 12 ...................................................................................................... 43.07 m2

6. Стан 13 ...................................................................................................... 43.57 m2

7. Стан 14 ...................................................................................................... 53.28 m2

Укупна корисна нето површина I спрата:          .................................... 416.25 m2

 

Посебни делови у нивоу другог спрата:

Ходник ..........................................................................................................   33.44 m2

Степенице ..................................................................................................... 10.74 m2

Лифт ..............................................................................................................    2.41 m2

1. Стан 15 ........................................................................................................51.68 m2

2. Стан 16 ........................................................................................................41.43 m2

3. Стан 17 ...................................................................................................... 32.36 m2

4. Стан 18 ...................................................................................................... 53.85 m2

5. Стан 19 ...................................................................................................... 53.81 m2

6. Стан 20 ...................................................................................................... 32.27 m2

7. Стан 21 ...................................................................................................... 63.52 m2

8. Стан 22 ...................................................................................................... 54.61 m2

Укупна корисна нето површина II спрата:          .................................. 430.12 m2

 

Посебни делови у нивоу трећег спрата:

Ходник ..........................................................................................................  33.44 m2

Степенице ..................................................................................................... 10.74 m2

Лифт .............................................................................................................    2.41 m2

1. Стан 23 ...................................................................................................... 51.68 m2



2. Стан 24 ...................................................................................................... 41.43 m2

3. Стан 25 ...................................................................................................... 32.36 m2

4. Стан 26 ...................................................................................................... 53.85 m2

5. Стан 27 ...................................................................................................... 53.81 m2

6. Стан 28 ...................................................................................................... 32.27 m2

7. Стан 29 ...................................................................................................... 63.52 m2

8. Стан 30 ...................................................................................................... 54.61 m2

Укупна корисна нето површина III спрата:         ................................... 430.12 m2

 

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА  .................................................  1659,26 m2

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА П+3Сп    ................................  1856,29 m2

 

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

-Локацијским  условима бр. ROP-LOZ-32770-LOC-1/2018 Заводни број: 353-226/2018-V од 09.11.2018. године издати од
Одељења за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице ;

-Решењу о Грађевинској дозволи –  Број: ROP-LOZ-32770-CPI-2/2019, Заводни број: 351-51/2019-V од 07.02.2019.године,
издатом од Града Лозница, Градске управе, Одељења за планирање и изградњу.

-Локацијским  условима бр. ROP-LOZ-11333-LOC-1/2021, Заводни број: 353-129/2021-V од 28.04.2021. године, за изградњу
прикључног гасовода и мерно регулационе станице за потребе вишепородичног стамбеног објекта на кат.парцели 3493/4 КО
Лозница,

-Решењу бр.ROP-LOZ-11333-ISAW-2/2021, Заводни број:351-525/2021-V од 17.05.2021. године за извођење радова из члана
145.Закона о планирању и изградњи - изградња прикључног гасовода и мерно регулационе станице за потребе
вишепородичног стамбеног објекта на кат.парцели 3493/4 КО Лозница,

-Пријави почетка извођења радова Број: ROP-LOZ-32770-WA-8/2021 Заводни број: 351-667/2021-V од 14.06.2021. године
издата од стране ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, Одељење за планирање и изградњу одсек за спровођење обједињене
процедуре и планирања

II. Саставни део овог решења су и :

-Елаборат гедетских радова за изведени објекат, бр. 952-006-107950/2021 од 29.11.2021.године, израђен од стране СЗР „
Геометар “ Ваљево, oдговорно лице: Владан И. Давидовић инж. геод.лиценца бр. 02 0546 14.

-Елаборат гедетских радова подземних инсталација,бр.: 956-305-27863/2021  од  29.11.2021.године. израђен од стране СЗР
„ Геометар “ Ваљево, oдговорно лице: Владан И. Давидовић инж. геод.лиценца бр. 02 0546 14.

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 .

                                                                     O б р а з л о ж е њ е

Инвеститор Град Лозница, ул.Карађорђева,бр.2,Лозница,поднео је УСАГЛАШЕНИ захтев за  издавање употребне
дозволе,  за вишепородични стамбени објекат са прикључним гасоводом и мерно регулационом станицом на
кат.парцели бр.3493/4 К.О. Лозница , у Лозници,категорије – Б , класификационе ознаке – 112 221, у Лозници , на
кат.парцели број: 3493/4 К.О. Лозница, површина парцеле 1.385м² ; габарита: дат у техничкој документацији , површина
земљишта под објектом 477,59м² ; спратности : Пр (приземље) + 3.спрата ; намене: у приземљу објекта је предвиђен улаз са
простором за комуникацију  , заједничка и машинска просторија и 7.станова , на I.спрату 7-седам , а на II. и III.спрату по
8.станова , укупно 30 станова ; максималне висине (слеме): 13,45м ; УБГП: 1.856,29м² ( укупне нето површине: 1.659,26м² ) ;
предрачунске вредности: 97.903.586,38 динара.

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

-Локацијске  услове бр. ROP-LOZ-32770-LOC-1/2018 Заводни број: 353-226/2018-V од 09.11.2018. године издати од Одељења
за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице ;

-Решење о Грађевинској дозволи –  Број: ROP-LOZ-32770-CPI-2/2019, Заводни број: 351-51/2019-V од 07.02.2019.године,
издатом од Града Лозница, Градске управе, Одељења за планирање и изградњу.

-Пријаву почетка извођења радова Број: ROP-LOZ-32770-WA-8/2021 Заводни број: 351-667/2021-V од 14.06.2021. године
издата од стране ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, Одељење за планирање и изградњу одсек за спровођење обједињене
процедуре и планирања



-Потврду, број: 356-43/2020-08 од 11.08.2020. године да су изграђени темељи вишепородичног стамбеног објекта усаглашени
са темељима предвиђеним грађевинском дозволом број: ROP-LOZ-32770-CPI-2/2019, Заводни број: 351-51/2019-V од
07.02.2019.године, издатом од стране Одељење за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације, ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА ЛОЗНИЦА:

-Потврду, број  356-43/2020-08 од 10.06.2021. године да је вишепородични стамбени објекат у конструктивном смислу
изграђен у складу са грађевинском дозволом број: ROP-LOZ-32770-CPI-2/2019, Заводни број: 351-51/2019-V од
07.02.2019.године,  издата од стране Одељење за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације, ГРАДСКА
УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

-Локацијске  услове бр. ROP-LOZ-11333-LOC-1/2021, Заводни број: 353-129/2021-V од 28.04.2021. године, за изградњу
прикључног гасовода и мерно регулационе станице за потребе вишепородичног стамбеног објекта на кат.парцели 3493/4
КО Лозница,

-Решење бр.ROP-LOZ-11333-ISAW-2/2021, Заводни број:351-525/2021-V од 17.05.2021. године за извођење радова из члана
145.Закона о планирању и изградњи - изградња прикључног гасовода и мерно регулационе станице за потребе
вишепородичног стамбеног објекта на кат.парцели 3493/4 КО Лозница.

-Решење о давању сагласности на техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара под 09.33
број 217-8472/21-1 од 21.06.2021. год. издато од стране Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
Шапцу, МУП Р. Србије.

-Решење о  спроведеним  мерама заштите од пожара. 09.33 6poj 217- 5211 /22-1 од 08.04.2022. годинео давању
сагласности на техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара издато од стране Сектора за
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, МУП Р. Србије.

-ПРОЈЕКАТ за извођење( ПЗИ):

0. Главну свеску коју је урадио „Машинопројект Копринг“ а.д. , Београд , ул.Добрињска,бр.8а , оверену од главног пројектанта
Наташе С.Милојевић , дипл.инж.арх. , лиценца бр.300 0517 03 ИКС ;

- 1. Пројекат архитектуре који је урадио „Машинопројект Копринг“ а.д. , Београд , ул.Добрињска бр.8а, оверен од одговорног
пројектанта Марије Миловановић ,дипл.инж.арх.лиценца бр.300 H420 09 ИКС

- 2. Пројекат конструкције који је урадио „Машинопројект Копринг“ а.д. , Београд , ул.Добрињска бр.8а , оверен од одговорног
пројектанта Ранке Т.Јовановић , дипл.инж.грађ. ,лиценца бр.310 5612 03 ИКС ,

- 2.1 Пројекат саобраћајнице који је урадио „Машинопројект Копринг“ а.д. , Београд , ул.Добрињска бр.8а , оверен од
одговорног пројектанта Зоране С.Шимшић , дипл.инж.грађ. ,лиценца бр.315 8963 04 ИКС ,

- 3. Пројекат хидротехничких инсталација урађен од „Машинопројект Копринг“а.д. , Београд , ул.Добрињска бр.8а , оверен од
одговорног пројектанта Небојше П.Милошевића , дипл.инж.грађ. , лиценца бр.314 2818 03 ИКС ;

- 4. Пројекат електроенергетских инс. урађен од „Машинопројект Копринг“ а.д. ,Београд , ул.Добрињска бр.8а , оверен од
одговорног пројектанта Зорице Златковић ,дипл.инж.ел. , лиценца бр.350 G589 03 ИКС ;

- 5. Пројекат телекомуникационих и сигналних инс. урађен од „Машинопројект Копринг“ а.д. , Београд , ул.Добрињска бр.8а ,
оверен од одговорног пројектанта Љиљане Р.Додић, дипл.инж.ел. , лиценца бр.353 3491 03 ИКС ;

- 6.1 Пројекат машинских термотехничких инсталација урађен од „Машинопројект Копринг“ а.д. ,Београд , ул.Добрињска
бр.8а , оверен од одговорног пројектанта Вање В.Спасовски ,дипл.инж.маш. , лиценца бр.330 В228 05 ИКС ;

- 6.2 Пројекат машинских гасних инсталација урађен од „Машинопројект Копринг“ а.д. ,Београд , ул.Добрињска бр.8а ,
оверен од одговорног пројектанта Вање В.Спасовски ,дипл.инж.маш. , лиценца бр.330 В228 05 ИКС ;

- 6.3 Пројекат машинских  инсталација –лифтови,урађен од „Машинопројект Копринг“ а.д. ,Београд , ул.Добрињска бр.8а ,
оверен од одговорног пројектанта Владимира Михаиловића ,дипл.инж.маш. , лиценца бр.333 L107 12 ИКС  и одговорног
пројектанта Милана  Стојановића ,дипл.инж.ел. , лиценца бр.350 F801 08 ИКС  

- 7. Пројекат заштите од пожара,урађен од „Машинопројект Копринг“ а.д. ,Београд , ул.Добрињска бр.8а , оверен од
овлашћеног лица  Саше Јанковића ,дипл.инж.маш. , лиценца бр.330 D886 06 ИКС  

- 9. Пројекат спољног уређења и пејсажне архитектуре који је урадио „Машинопројект Копринг“ а.д. , Београд ,
ул.Добрињска бр.8а, оверен од одговорног пројектанта Марије Миловановић ,дипл.инж.арх.лиценца бр.300 H420 09 ИКС

-ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ број: EP000690811од 29.01.2021 године урађен од стране “ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ
НА РАДУ“Д.О.О. Нови Сад, ул. Косте Рацина, бр.19 оверен од овлашћеног лицаТихомира Шарића, дипл.инж.арх.овлашћење
број 381 0076 12 ИКС.

-ИЗЈАВУ ИНВЕСТИТОРА, СТРУЧНОГ НАДЗОРА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА да је изведено стање једнако пројектованом:
инвеститор- Град Лозница,овлашћено лице,заступник Владимир Радојчић; руководилац изградње:”АРХИФОРМ”д.о.о,
одговорно лице Милосав Филиповић;Извођач радова-”КЕЈ”д.о.о.,одговорно лице Филип Максимовић. ●за архитектуру и
хидротехничке инсталације -одговорни извођач радова-Миомир Тодоровић,дипл.инж-грађ.-надзор-Лидија
Шаљић,дипл.инж.арх.;●за конструкцију-одговорни извођач радова-Миомир Тодоровић,дипл.инж-грађ.-надзор-Драгољуб
Базик,дипл.инж.грађ.;●за електроенергетске,телекомуникационе и сигналне инсталације-одговорни извођач радова-Мирко
Бранковић,дипл.инж-ел.-надзор-Зоран Крстајић,дипл.инж.ел.;●за машинске инсталације -одговорни извођач радова-Зоран
Петровић,дипл.инж-маш..-надзор-Дејан Рашковић,дипл.инж.маш.;



-Елаборат гедетских радова за изведени објекат, бр. 952-006-107950/2021 од 29.11.2021.године, израђен од стране СЗР „
Геометар “ Ваљево Одговорно лице: Владан И. Давидовић инж. геод.лиценца бр. 02 0546 14.

-Елаборат гедетских радова подземних инсталација,бр.: 956-305-27863/2021  од  29.11.2021.године. израђен од стране СЗР
„ Геометар “ Ваљево Одговорно лице: Владан И. Давидовић инж. геод.лиценца бр. 02 0546 14.

-Обавештење , бр. 952-04-006-7733/2022 од  14.04.2022. године, које је дао РГЗ Лозница,да је
 Елаборат геодетских радова за посебне делове објекта број: 952-006-107950/2021 од
29.11.2021. године урађен од стране СЗР `ГЕОМЕТАР` Ваљево, Војводе Мишића бр.41, оверен
од стране Милета Р. Вуловића, дипл.геод.инж., геодетска лиценца првог реда бр. 01 0483 17
издата од РГЗ-а, прегледан је и утврђено да је исти урађен у складу са Правилником о
катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра
непокретности („ Службени гласник РС“ број 7/2019).

-Обавештење , бр. 952-04-006-8399/2022 од  20.04.2022. године, које је дао РГЗ Лозница,да
је  Елаборат геодетских радова за објекat број:  952-006-107950/2021 од  29.11.2021. године
урађен од стране СЗР `ГЕОМЕТАР` Ваљево, Војводе Мишића бр.41, оверен од стране Милета
Р. Вуловића, дипл.геод.инж., геодетска лиценца првог реда бр. 01 0483 17 издата од РГЗ-а,
прегледан је и утврђено да је исти урађен у складу са Правилником о катастарском
премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности („
Службени гласник РС“ број 7/2019).

-ОБАВЕШТЕЊЕ број:  956-03-305-978/2022 од 19.04.2022 год.које је дао  Републички
геодетски 

 Завод- Сектор за катастар непокретности Одељење за катастар водова Ваљево, да је на
основу достављеног Елаборат геодетских радова за подземне инсталације, који је израђен
од стране СЗР `ГЕОМЕТАР` Ваљево, Војводе Мишића бр.41, оверен од стране Милета Р.
Вуловића, дипл.геод.инж., геодетска лиценца првог реда бр. 01 0483 17 издата од РГЗ-а,да је
извршено картирање -  надземног електроенергетског вода и донело решење о упису вода
број 25, за Град лозницу, водоводне мреже и донело решење о упису вода број 10 за Град
Лозницу, гасоводне мреже и донело решење о упису вода број 6 за Град Лозницу и
канализационе мреже и донело решење о упису вода број 16 за Град Лозницу .

-Доказ о праву својине – лист непокретности бр.10785 К.О. Лозница од 14.04.2022.године.

-Овлашћење за подношење захтева достављено у складу са важећим правилницима .

Инвеститор је донео одлуку којом  технички преглед објекта поверава, предузећу “ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И
СИГУРНОСТ НА РАДУ“Д.О.О. Нови Сад, ул. Косте Рацина, бр.19,а  исто дана 06.12.2021 године,   доноси Одлуку о
формирању Комисије у следећем саставу:

-диа Светислав Ђелић - председник комисије (лиц.бр. 300 5072 03)

-диг мр.Милан Лечић - члан  (лиц.бр. 311 3011 03)

-дми Цвијо Шмања - члан  (лиц.бр. 330 3753 03 и лиц.бр.333 3414 03)

-дие Милорад Звијер - члан  (лиц.бр. 350 3826 03)

Комисија за технички преглед је у периоду од 06.12.2021. - 07.03.2022.год.,  детаљно извршила преглед изведених радова
на изграђеном вишепородичном стамбеном објекту категорије – Б , класификационе ознаке – 112 221 , у Лозници , на
кат.парцели број: 3493/4 К.О. Лозница , површина парцеле 1.385м² ; габарита: дат у техничкој документацији , површина
земљишта под објектом 477,59м² ; спратности : Пр (приземље) + 3.спрата ; намене: у приземљу објекта је предвиђен улаз са
простором за комуникацију , заједничка и машинска просторија и 7.станова , на I.спрату 7-седам , а на II. и III.спрату по
8.станова , укупно 30 станова ; максималне висине (слеме): 13,45м ; УБГП: 1.856,29м² ( укупне нето површине: 1.659,26м² ); а
све по РЕШЕЊУ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ број: ROP-LOZ-32770-CPI-2/2019, Заводни број: 351-51/2019-V од
07.02.2019.године, и  донела своје позитивно Мишљење и Закључак да је објекат завршен, погодан за несметану и
безбедну употребу сходно својој намени.

Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио и: 

-Записник о извршеном техничком прегледу радова ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА  УЛАЗНОГ ПРИТИСКА од 3-4 bara И
ЈЕДНЕ  РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ ТИПА G25, Q = 40 mᵌ, ЗА ПОТРЕБЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, спратности Пр+3, бруто
површине 1856,29 m², на кп. бр. 3493/4 КО Лозница,урађен од стране ДРУШТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА „ПОЖАР-ГАС“
Д.О.О ЛОЗНИЦА ГЕОРГИЈА ЈАКШИЋА,  ББ, са изјавом ДА ЈЕ ОБЈЕКАТ ЗАВРШЕН  И ДА СЕ МОЖЕ КПРИСТИТИ ПО
ПРЕДВИЂЕНОЈ НАМЕНИ, датој од стране,председника комисије,  Миломира Ковачевића дипл.инж.техн.Број лиценце: 371 I684
10, 07 , овлашћење број 152-202/13.

Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а на основу чланова 8ђ,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, 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.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18 ).



 Накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћена је у износу од : 1.000,00 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

 

 

 

 

  


