
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број: ROP-LOZ-2633-IUPH-2/2017  
Заводни број: 351-99/2017 -V 
Датум: 13.03.2017.године 
Лозница , ул.Карађорђева бр.2  
 
  Градска управа  града Лозница-Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене 
процедуре и планирање,решавајући по захтеву инвеститора Јелене Илић Цветиновић,из Лознице,ул.Бакал Милосава, 
бр.75./поднет преко пуномоћника Предрага Добриловића, из Лознице,/за издавање употребне  дозволе за стамбено-
пословни објекат, на катастарској парцели бр.7984 К.О. Лозница, 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 и 145/14 ) , члана 4.става 4. Закона о озакоњењу објеката( „Сл.гласник РС“, бр. 96/15 ) и члана 192. Закона о 
општем управном поступку ( „Сл.лист СРЈ“ , бр.33/97 , 31/01 и „Сл.гласник РС“ , бр.30/10 , 18/2016 ) доноси : 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ОЗАКОЊУЈЕ СЕ  стамбено-пословни објекат, на катастарској парцели бр.7984 К.О. Лозница, нето корисне 
површине =521,88 м2, бруто површине =632,68 м2, спратности Пр+2+Пк (приземље+два спрата+поткровље), чији је  
инвеститор Јелена Илић Цветиновић,из Лознице,ул.Бакал Милосава, бр.75/захтев поднет преко пуномоћника Предрага 
Добриловића, из Лознице/. 
 
Структура предметног   стамбено-пословног   објекта: 
 

-Приземље-стамбени део:гаража,ходник,котларница и степениште; нето корисне површине =88,47 м2 
-Приземље-пословни део:локал и мокри чвор; нето корисне површине =33,48 м2 

УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА Приземља                 121,95 м² 
УКУПНО БРУТО  ПОВРШИНА Приземља                           137,83 м² 
 
 
Први спрат-стамбени део:заједнички ходник,стан1 и стан2; нето корисне површине = 136,28 м2 

УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА Првог спрата                 136,28 м² 
УКУПНО БРУТО  ПОВРШИНА  Првог спрата                       164,98 м² 
 
 
Други спрат-стамбени део:заједнички ходник и степениште,стан3,стан 4, стан 5  и стан 6; нето корисне  
површине =142,40 м2 
УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА  Другог спрата                142,40 м² 
УКУПНО БРУТО  ПОВРШИНА  Другог спрата                       164,98 м² 
 
 
Поткровље-стамбени део:заједнички ходник и степениште,стан7  и стан 8; нето корисне  
површине =121,25 м2 
УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА   Поткровља                121,25 м² 
УКУПНО БРУТО  ПОВРШИНА  Поткровља                        164,98 м² 
 
 
 

УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА                               521,88 м² 
УКУПНО БРУТО ПОВРШИНА  ОБЈЕКТА                            632,68 м² 

 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор Јелена Илић Цветиновић,из Лознице,ул.Бакал Милосава, бр.75/захтев поднет преко пуномоћника 
Предрага Добриловића, из Лознице,/поднелa  je  захтев број:  ROP-LOZ-2633-IUPH-2/2017 ,заводни број  351-99/2017 –V 
, дана 06.03.2017.год за издавање  употребне дозволе  за стамбено-пословни објекат, на катастарској парцели 
бр.7984 К.О. Лозница, нето корисне површине =521,88 м2, бруто површине =632,68 м2, спратности Пр+2+Пк 
(приземље+два спрата+поткровље). 

 
 Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио: 
 
 -Решење  о издавању грађевинске дозволе -легализација  бр.351-446/2014-⋁ од 08.09.2015. год.издато  за 
легализацију дела стамбено пословног објекта(којом је одступљено од Решења о одобрењу за изградњу бр.351-1-387/86-
⋁ од 06.08.1986). 
-Пројекат изведеног објекта урађен од стране друштва за грађевинарство „Кровови“ Лозница , ул.Бакал 
Милосава,бр.80., Лозница, оверен од стране одговорног пројектанта  Митровић Дишић Вере, дипл.инж.арх. , лиценца 
број: 300 8163 04 Инж.комора Србије ; 
-Изјава којом се потврђује  да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању, односно стању у пројекату 
изведеног објекта дато од стране  : инвеститора- Јелене Илић Цветиновић,из Лознице,ул.Бакал Милосава, бр.75, 
одговорног извођача радова- друштва за грађевинарство „Кровови“ Лозница , ул.Бакал Милосава,бр.80.Лозница и 
надзорног органаРадомира Тришића, дипл.инж.грађ. лиценца бр.410 9803 06;   
-Извештај о техничком прегледу  урађен од стране  друштва „Lynwox Trade“ ,д.о.о. Лозница,ул.Вере Благојевић, 
4/18,Лозница,са Изјавом одговорног лица пројектанта Предрага Добриловића,дипл.инг.грађ.лиценца  бр. 311 А228 04.  
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број: 952-45/2016 од  јуна 2016.године урађен од стране Предузећа 
за пружање услуга из области геодезије „ГЕОМАКС” д.о.о. Лозница, који је оверио инж.геод.Славиша Тешмановић.  
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , број: 952-45/2016 од  јуна 2016.године урађен од стране 
Предузећа за пружање услуга из области геодезије „ГЕОМАКС” д.о.о. Лозница, који је оверио инж.геод.Славиша 
Тешмановић. 

-Извештај о испитивању воде за пиће бр.⋁2897/16 од 25.08.2016.год,урађен  од стране Завода за јавно здравље 
Шабац; 
-Извештај о извршеном прегледу и испитивању громобранске инсталације,бр.І-G,02-212, од 19.07.2016.год.урађен 
од стране „ABC ELEKTROLUKS”D.O.O.Лозница. 
-Извештај о извршеном прегледу и испитивању електричне  инсталације,бр.02-1186, од 19.07.2016.год.урађен од 
стране „ABC ELEKTROLUKS”D.O.O.Лозница. 
-Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора на име    Предрага Добриловића, из Лознице.      
 

На основу Јавног приступа у податке РГЗ еКатастра непокретности РС за к.п.бр 7984 КО Лозница, утврђено је да 
право коришћења на парцели има Илић Цветиновић(Милан) Јелена. 

 
У претходном поступку легализације достављен је доказ о уређивању међусобних односа са ЈП “Град“ Лозница, 

које уређује дориносе за грађевинско земљиште - Потврда бр.03-1002/2 од 10.08.2015.године. 
 
Чланом 4 став 4.Закона о озакоњењу објеката( „Сл.гласник РС“, бр. 96/15 ) прoписано је да ако је у поступку 

легализације издато решење о грађевинској дозволи, али не и решење о употребној дозволи, такав поступак се окончава 
у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката, односно надлежни орган доноси решење о озакоњењу, без 
спровођења поступка прописаног Законом о озакоњењу објеката.  
                                 
 Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења,  сходно члановима    4. став 4.Закона о 
озакоњењу објеката( „Сл.гласник РС“, бр. 96/15 )  и  члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' 
бр.33/97 и 31/01)  и  ("Сл. гласник РС", бр. 30/10). 
 
  ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 

Против овог Решења  допуштена је посебна жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
РС -Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 15 дана од дана пријема истог преко овог Одељења.  

Жалба се предаје преко овог Одељења, таксирана са 430 динара административне таксе уплатом на жиро-рачун 
број 840-742221843-57, позив на број:97 18-059 – Буџет РС и 200 динара на жиро-рачун број 840-742341843-24, позив на 
број 97  18-059-Приходи градске управе  града Лозница.       



                         
 
ШЕФ ОДСЕКА:                                                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
                          
                                                                                                   _________________________ 
 Весна Стефановић,дипл.инг.грађ                                          Милица Павловић, дипл.правник 
 
 
Досатавити:  
-инвеститору                   
-архиви  
-грађевинској инспекцији 
-служби за катастар непокретности 
-регистратору на увид 
 
 




