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            Градска управа Града Лозница – Одељење за планирање и изградњу поступајући по захтеву који су 
поднели инвеститори Koviljka i Matthias Hackstock,(преко пуномоћника Борисава Диздаревића,из Лознице,ул.Владе 
Зечевића,14/1) за издавање употребне  дозволе за стамбени објекат-породичну кућу, на катастарској парцели 
бр.2672/8 К.О. Јадранска Лешница, на основу чланова 154. и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл. гласник РС“, 
бр.72/09, 81/09-испр. ,64/10-УС ,24/11 ,121/12 ,42/13-УС , 50/13-УС , 98/13-УС ,132/14 и 145/14, Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“, бр.113/15 ) , 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“, број 27/15 и 29/16 ) и члана 192. Закона о општем управном поступку ( 
„Сл.лист СРЈ“ , бр.33/97 , 31/01 и „Сл.гласник РС“ , бр.30/10 )  доноси : 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 І.  ОДОБРАВА  СЕ  УПОТРЕБА  стамбеног објекта-породичне куће,спратности По+П+Пк, на катастарској 
парцели бр.2672/8 К.О. Јадранска Лешница, инвеститора  Koviljkе Hackstock из Зајаче и  Matthiasа Hackstock, из 
Беча. 

Гарантни рок за објекте из претходног става је    пет   година. 
Структура предметног објекта:  
-Подрум- 
НАМЕНА        ПОВРШИНА 

1.Улаз                      17,58 м² 

2.Кухиња са оставом       25,31 м² 

3.Остава            5,28 м² 

4.Перионица        13,65 м² 

5.Тоалет                       3,85 м² 

6.Хоби соба        19,00 м² 

7.котларница         8,75 м² 

8.остава за огрев                                11,91     м² 

УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА  Подрума                            105,13     м² 

 
-Приземље- 
НАМЕНА        ПОВРШИНА 

1.улаз                      8,13 м² 

2.предсобље       14,61 м² 

3.Кухиња        21,03 м² 

4.дневна соба       39,79 м² 

5.остава                      4,21 м² 

6.соба         5,77 м² 

7.купатило       11,72 м² 

8.тоалет                     2,54 м² 

9.гаража                   33,49 м² 

10.тераса                              18,12 м² 

УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА  Приземља                         159,41 м² 

 



 
 
-Поткровље- 
НАМЕНА        ПОВРШИНА 

11.галерија                    24,55 м² 

12.соба        18,04 м² 

13.соба                   19,01 м² 

14.купатило       11,76 м² 

15.тоалет           4,59 м² 

16.тераса                       6,97 м² 

УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА Поткровља              84,92 м² 

 
 

УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА                349,66 м² 

УКУПНО  БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА                             412,71 м² 

 
 

 
      II. Извештај о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед , именоване од стране 
инвеститора дана  20.09. 2016.год. којом је за  вршиоца техничког прегледа одређена Агенција за грађевинарство  
„ЕУРОПРОЈЕКТ 10“, ул 9.маја бр.11, Лозница. 
 
 
    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 
 
Инвеститори  Koviljkа Hackstock из Зајаче и  Matthias Hackstock, из Беча,( преко пуномоћника Борисава 
Диздаревића,из Лознице,ул.Владе Зечевића) поднели су захтев за издавање употребне  дозволе за стамбени 
објекат-породичну кућу, на катастарској парцели бр.2672/8 К.О. Јадранска Лешница , а кроз ЦИС, под бр.ROP-
LOZ-27967-IUP-1/2016 и заводни број: 351-500/2016-V , дана 21.10.2016.годинe . 

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

-Извештај о техничком  прегледу стамбеног објекта-породичне куће, на катастарској парцели бр.2672/8 К.О. Јадранска 
Лешница ,  који је урађен од стране  Агенције за грађевинарство  „ЕУРОПРОЈЕКТ 10“, ул.9.маја бр.11, Лозница. 
-Идејни пројекат стамбеног објекта  који је урађен од стране „МБМ РАД“д.о.о. Лозница, ул.Жиће Марковића бр.бб 
,Лозница, чији је  одговорни пројектант  Горан Мишић, дипл.инг.арх. , лиценца број: 300 1997 03 Инж.комора Србије ; 
-Решење о одобрењу за извођење радова  бр.351-382/2006-V,од 27.07. 2006 год.  
-Потврда о почетку извођења радова  бр.351-431/2006-V,од 22.08. 2006 год.  
-Потврда о завршетку изградње-контроле темеља бр.353-1-314/2006-V,од 27.10. 2006 год.  
-Одлука од 20.09. 2016.год. којом је за  вршиоца техничког прегледа одређена Агенција за грађевинарство  
„ЕУРОПРОЈЕКТ 10“, ул 9.маја бр.11, Лозница. 
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број: 42/2016 из септембра 2016.године, урађен од привредног 
друштва за геодезију „ГЕОДЕТ ДБ” огранак Лозница, који је оверио дипл.инж.геод.Раде Матић. 
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , број: 43/2016 из септембра 2016.године урађен од 
привредног друштва за геодезију „ГЕОДЕТ ДБ” огранак Лозница, који је оверио дипл.инж.геод.Раде Матић. 
-Изјава којом је потврђено да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању у техничкој документацији дата од: 
инвеститора Koviljkе Hackstock из Зајаче и  Matthiasа Hackstock, из Беча; одговорног извођача радова Драгана 
Баровића, дипл инг.грађ. , лиценца број: 410 2902 03;    и надзорног органа Зорана Максића , дипл.инг.грађ. , лиценца 
број: 310 6373 03 ;   
-Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора. 

 
 



 
 
Комисија  за Технички преглед именована од  стране  Агенције за грађевинарство  „ЕУРОПРОЈЕКТ 10“, ул 9.маја бр.11, 
Лозница,у саставу: 

• Борисав М. Диздаревић,дипл. инг.грађ.број лиценце 311 484 0 03. 
• Драган Павловић, дипл.инг.ел.,број лиценце 350 3777 03, 

извршила је технички преглед наведених радова на предметном објекту и Записник о извршеном техничком 
прегледу доставила овом Одељењу дана   21.10.2016   године. 
 

Записником Комисије за технички преглед утврђено је : да је завршена градња целог објекта према 
решењу о одобрењу за градњу,    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 , 64/10-УС , 24/11 , 121/12 , 42/13-УС, 50/13-УС , 98/13-УС  и 
132/14 и 145/14 ), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( „Сл. гласник РС“, 
бр.113/15 ) , 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 и 29/16 ) и  члана 192. Закона 
о општем управном поступку ( „Сл.лист СРЈ“, бр.33/9 , 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр.30/10 ) . 
  
        Такса за ово решење наплаћена је у износу од :  780,00 дин.+780,00 дин.+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 ЦЕОП-а са уплатом одговарајуће таксе за ЦЕОП и са уплатом на 
име таксе у износу од 430,00 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 . 
   
 
ШЕФ ОДСЕКА 
 
Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                             
  

                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Милица Павловић, дипл. правник  
 

 

 


