
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број: ROP-LOZ-3200-IUP-10/2019 
Заводни број: 351-1186/2019-V 
Датум: 11.12.2019.године 
Лозница , ул.Карађорђева  бр.2 
 
         Градска управа града Лозница-Одељење за планирање и изградњу поступајући по захтеву 
инвеститора Привредног друштва „МАСТЕР ФРИГО” д.о.о. Златибор,Насеље фарма1.,  поднетог преко 
пуномоћника Сретена Игњатовића из Лознице, за издавање употребне дозволе за дограђени део 
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКАТА – ХЛАДЊАЧЕ,у Шору, на к.п. 3040/1 КО Шор, а на основу чланова 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 и 37/19 ), 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 обј. 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 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник 
РС“, бр.18/2016 ) , доноси:        
                                                                     Р Е Ш Е Њ Е 
 
I. ОДОБРАВА СЕ  инвеститору  привредном  друштву  „МАСТЕР ФРИГО” д.о.о. Златибор, Насеље 
фарма1., УПОТРЕБА   дограђеног дела ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКАТА – ХЛАДЊАЧЕ,у Шору, на к.п. 3040/1 КО 
Шор,,категорије - В , класификационе ознаке –125 223  површине парцеле – 4909,00 м²  ;спратности:  П-
Приземље ;  висинa : 10,90 м ; УБГП доградње : 1.270,00 м²;  НЕТО П доградње : 1.195,30 м²;  УБГП објекта: 
1.845,00 м².  
 

Структура предметног дела пословног   објекта: 

1.Претоварна рампа                     152,00  м² 

2.Пријем и прерада 0°                     253,02  м² 

3.Тунел  -35°                                27,89 м² 

4.Комора -20°                     227,40   м² 

5.Комора -20°                     232,49  м² 

6.Комора -20°                     240,70  м² 

7.Надстрешница за опрему                     48,30  м² 
8.Надстрешница за опрему                     13,50  м² 

   

УКУПНА  НЕТО површина доградње                           1.195,30 м² 

УКУПНА БРУТО  површина доградње              1.270,01м² 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-Радови на предметном објекту изведени су од стране инвеститора  , а у свему према : Решењу о грађевинској 
дозволи,број: ROP - LOZ - 3200 - CPI-2/2019, заводни број. 351-180/2019-V од  06.02.2019.год, којим се одобрава 
инвеститору  Привредном  друштву  „МАСТЕР ФРИГО” д.о.о. Златибор  доградња ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКАТА – 
ХЛАДЊАЧЕ,у Шору, на к.п. 3040/1 КО Шор,,категорије - В , класификационе ознаке –125 223  површине парцеле 
– 4909,00 м²  ;спратности:  П-Приземље ;  висинa : 10,90 м ; УБГП доградње : 1.270,00 м²;  НЕТО П доградње : 
1.195,30 м²;  УБГП објекта: 1.845,00 м²;  предрачунске вредности : 54.977.123,00 динара,чији је саставни део ПГД-
пројекат за грађевинску дозволу, урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг„ПИН“ д.о.о. , 
ул.Миодрага Борисављевића, бр.4 , Лозница , а главни пројектант је Милош Грбић , дипл.инг.грађ. , лиценца број: 
300 К470 11 ИКС. 
II. Записник о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед , именоване од стране 
инвеститора Одлуком од 11.11.2019.године и Одлуке од 11.11. 2019.године, издате од стране Агенције за 
пројектовање  ,,Сретен Игњатовић,пр“ ,улМарка Радуловића,бр.28,Клупци, Лозница, оверен од oдговорног 
лица и председника Комисије Марка Митровића , дипл.инж.арх. , лиценца бр.300 М661 13 ИКС , којим је 
утврђено да је завршена градња целог објекта и његова подобност за употребу , чини саставни део овог 
решења . 



 
Саставни део овог решења  су и : 

-Елаборат геодетских радова за изведени објекат, број: 952-006-3776/2019 од 27.09.2019.године , урађен 
од стране Самосталне геодетске радње „Геопремер“ Спасоје Вуковић пр. , Лозница , ул.Бул. Д.Обрадовића 
бр.6 , оверен од Николе П.Новаковића , геод.инж. , геод. лиценца другог реда бр.02 0160 12 РГЗ . 
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , број: 952-006-3776/2019 од 26.09.2019.године , 
урађен од стране Самосталне геодетске радње „Геопремер“ Спасоје Вуковић пр. , Лозница , ул.Бул. 
Д.Обрадовића бр.6 , оверен од Николе П.Новаковића , геод.инж. , геод. лиценца другог реда бр.02 0160 12 
РГЗ . 
 

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 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 Привредно друштво „МАСТЕР ФРИГО” д.о.о. Златибор, Насеље фарма1., поднео је 
Одељењу за планирање и изградњу Градске управе Града Лозница захтев за издавање употребне дозволе за 
дограђени део  ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКАТА – ХЛАДЊАЧЕ,у Шору, на к.п. 3040/1 КО Шор,категорије - В , 
класификационе ознаке –125 223  површине парцеле – 4909,00 м² ;спратности:  П-Приземље ;  висинa : 10,90 м ; 
УБГП доградње : 1.270,00 м²;  НЕТО П доградње : 1.195,30 м²;  УБГП објекта: 1.845,00 м²;  предрачунске 
вредности : 54.977.123,00 динара; захтев поднет преко пуномоћника Сретена Игњатовића из Лознице, а кроз 
ЦИС , број: ROP-LOZ-3200-IUP-10/2019, зав. бр.351-1186/2019-V , дана 05.12.2019.годинe . 
 
         Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију у складу са 
важећим правилницима : 
-Записник о техничком прегледу објекта Комисије за технички преглед , урађен од стране Агенције за 
пројектовање  ,,Сретен Игњатовић,пр“ ,улМарка Радуловића,бр.28,Клупци, Лозница, и оверен од oдговорног 
лица и председника Комисије Марка Митровића , дипл.инж.арх. , лиценца бр.300 М661 13 ИКС   
-Решење о грађевинској дозволи, ROP - LOZ - 3200 - CPI-2/2019, заводни број. 351-180/2019-V од  
06.02.2019.год, које је издато од стране Градске управе Града Лозница , Оделење за планирање и изградњу, 
чији је саставни део ПГД-пројекат за грађевинску дозволу, урађен од стране Предузећа за пројектовање и 
инжењеринг„ПИН“ д.о.о. , ул.Миодрага Борисављевића, бр.4 , Лозница , а главни пројектант је Милош Грбић , 
дипл.инг.грађ. , лиценца број: 300 К470 11 ИКС. 
-Пројекати за извођење, са изјавама  да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању,дато 
од стране инвеститора,стручног надзора и извођача радова,за поједине врсте радова. 
 
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат, број: 952-006-3776/2019 од 27.09.2019.године , урађен 
од стране Самосталне геодетске радње „Геопремер“ Спасоје Вуковић пр. , Лозница , ул.Бул. Д.Обрадовића 
бр.6 , оверен од Николе П.Новаковића , геод.инж. , геод. лиценца другог реда бр.02 0160 12 РГЗ . 
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , број: 952-006-3776/2019 од 26.09.2019.године , 
урађен од стране Самосталне геодетске радње „Геопремер“ Спасоје Вуковић пр. , Лозница , ул.Бул. 
Д.Обрадовића бр.6 , оверен од Николе П.Новаковића , геод.инж. , геод. лиценца другог реда бр.02 0160 12 
РГЗ . 
-Решење  о сагласности на техничку документацију, у погледу предвиђених мера заштите од пожара за 
доградњу складишног објекта –хладњаче, бр.09.33 бр.217-10102/19-3 од 15.08.2019.године издато од стране  
МУП-а, Сектора за ванредне ситуације,Одељења за ванредне ситуације у Шапцу;  
 
-Потврда о пријави почетка радова бр. 351-100/2019-V од 18.02.2019. године 
-Записник грађ.инспекције о завршеним темељима, бр.356-26/2019-8 od 21.03.2019.  
-Записник грађевинске инспекције о завршетку  конструктивног склопа бр.356-26/2019-8 од 
16.04.2019. године 
-Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора на име Сретена Игњатовића, из Лознице. 
 
 



Комисија за технички преглед , именована од стране инвеститора Одлуком од 04.11.2019. год. и Одлуком 
бр.TP 3/19 од 11.11. 2019.године, издате од стране Агенције за пројектовање  ,,Сретен Игњатовић,пр“ 
,улМарка Радуловића,бр.28,Клупци, образована је за преглед наведеног објекта у саставу : 
 

● Марко Митровић , дипл.инж.арх. , лиценца бр.300 М661 13 ИКС , председник ; 
● Драган П.Павловић , дипл.инж.ел. , лиценца број: 350 3777 03 ИКС , члан ; 
● Мирослава Ђурић,дипл.инж.маш.лиценца 330 K228 11, члан 
● Весна Ковачевић, дипл.инж.ел.лиценце 350 A934 05,  
        07-152-199/13 и 07-152-198/13 MUP RS / PPZ/ , члан   

 
 Комисија образована наведеним решењем извршила је технички преглед изведених радова на предметном 
објекту и Записник о извршеном техничком прегледу доставила овом Одељењу уз захтев за издавање 
употребне дозволе . 
        Записником Комисије за технички преглед утврђено је : да је завршена градња целог објекта према 
издатом решењу које је достављено уз захтев , 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 осталу комуналну инфраструктуру и да се 
предлаже  надлежном органу да изда употребну дозволу за предметни пословни објекат -  хладњачу  , 
у Л.Шору , на катастарској парцели број: 3040/1 К.О. Шор. 
 
         Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а сходно чл.154. и 158. Закона о 
планирању и изградњи ( „Сл.глас.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 и 37/19 ) , Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ( „Сл.гласник РС“,бр.68/19 ) , Правилнику 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 и 29/16 ) и члану 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник 
РС“, бр.18/16 ). 

-Таксе за ово решење наплаћене су у износу од :  19.100,00 дин.+6.350,00 дин 
-Накнада АПР-у за вођење централне евиденције 2.000,00 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 
Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                        
  

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Владан Трипковић, дипл. пр.планер  

 
Достављено: 
-подносиоцу захтева 
-у списе 
-регистратору на увид 
-грађевинској инспекцији 
 
 
 



 
 


