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       Одељење за планирање и изградњу решавајући по захтеву инвеститора Милана  Рисојевића, из 
Лешнице , ул.Трг ослобођења бр. 5,поднет од стране овлашћеног лица Сретена Игњатовића из Лознице , за 
издавање УПОТРЕБНЕ дозволе,за ПОСЛОВНО СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ (пословни део : трговина – 
продавница кафе и лекарска ординација ) на к.п. 4289/2 КО Лешница, а на основу чланова 98. , 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 и 83/18 ) , Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ( „Сл.гласник РС“, бр.113/15, 96/16 и 120/17 ) , 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 136. Закона о општем управном поступку 
( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ) , доноси : 
      
                                                               Р Е Ш Е Њ Е 
 
І.ОДОБРАВА СЕ  инвеститору  Милану  Рисојевићу из Лешнице , ул.Трг ослобођења бр. 5,   УПОТРЕБА  
ПОСЛОВНО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (пословни део : трговина – продавница кафе и лекарска ординација ) на 
к.п. 4289/2 КО Лешница,габарита:14,00м x9,35 м; спратности:По+Пр+1; УБГП: 270,47м²,   укупна нето 
површина објекта:224,04м² /односно редуковано 3% : 193,41м² / .  
 
 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА : 
 

Подрум: 
 Котларница и степениште    32,55  м² 
 
Приземље: 
1 пословни простор-улаз 1/ординација/   48,90 м²  
2 пословни простор-улаз 2/тргговина/               34,62 м²  
 
І СПРАТ 
Стан                 103,88 м²   

 
 
   II.  Саставни део овог решења су:     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ИЗВЕДЕНИ ОБЈЕКАТ И ПОСЕБНЕ ДЕЛОВЕ ОБЈЕКТА – број: 955-
006-7677/2019 од 05.04.2019.године, издат од „ГЕО ПРЕМЕР МС“ , ул. Јединства 1А, Крупањ, оверен од 
стране Мирка Страиловића , инж.геод. , ималац геодетске лиценце другог реда број 02 0585 15 ;  
- ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ПОДЗЕМНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - број: 955-006-7677/2019 од 
05.04.2019.године, издат од „ГЕО ПРЕМЕР МС“, ул. Јединства 1А, Крупањ, оверен од стране Мирка 
Страиловића , инж.геод. , ималац геодетске лиценце другог реда број 02 0585 15 ;          
 
 
   IІІ.  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, Милан  Рисојевић из Лешнице , ул.Трг ослобођења бр. 5,   поднео је , путем ЦЕОП-а , 
преко овлашћеног лица Сретена Игњатовића,из Лознице, Одељењу за планирање и изградњу Градске управе 
Лозница , захтев за издавање употребне дозволе за ПОСЛОВНО СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ (пословни део: 
трговина – продавница кафе и лекарска ординација ) на к.п. 4289/2 КО Лешница,габарита:14,00м x9,35 м; 
спратности:По+Пр+1; УБГП: 270,47м²,   укупне нето површине објекта:224,04м² /односно редуковано 3% : 
193,41м²/,број ROP-LOZ-9093-IUP-1/2019 , зав.бр.351-306/2019-V , дана 10.04.2019.год. . 
 
                Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију у складу 
са важећим правилницима : 
 
-Решење о грађевинској дозволи, којим се одобрава инвеститору  Милану Рисојевићу, из Лешнице   ул.Трг 
ослобођења бр.5, - изградња ПОСЛОВНО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (пословни део : трговина – продавница 
кафе и лекарска ординација ) на к.п. 4289/2 КО Лешница,габарита:14,00м x9,35 м; спратности:По+Пр+1; УБГП: 
270,47м²,   укупна нето површина објекта:224,04м², број: 351-140/2013-V, од 20.06.2013.године,  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 Гојко Грбић , дипл.инг.грађ. , лиценца 
број: 310 0497 03 ИКС . 
 
-Записник о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед , именоване од стране 
инвеститора Одлуком од 15.03.2019.године и Одлуком од 18.03. 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 ; 
 
-Пројекат изведеног објекта  урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг„ПИН“ д.о.о. , 
ул.Миодрага Борисављевића, бр.4 , Лозница , а главни пројектант је Гојко Грбић , дипл.инг.грађ. , лиценца 
број: 310 0497 03 ИКС ,, са изјавом  да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању датом од 
стране: инвеститора- Милана Рисојевића, из Лешнице   ул.Трг ослобођења бр.5; надзорног органа- Гојка 
Грбића , дипл.инг.грађ  и одговорног  извођача радова- Војислава Радишића ,као одговорног лица  
испред Самосталне грађевинске радње „РАДИНГ“,Војислав Радишић,пр. из Лозничког поља.  
 
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат– број: 955-006-7677/2019 од 05.04.2019.године, издат од 
„ГЕО ПРЕМЕР МС“ , ул. Јединства 1А, Крупањ, оверен од стране Мирка Страиловића , инж.геод. , ималац 
геодетске лиценце другог реда број 02 0585 15 ;  
 
- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације - број: 955-006-7677/2019 од 05.04.2019.године, 
издат од „ГЕО ПРЕМЕР МС“, ул. Јединства 1А, Крупањ, оверен од стране Мирка Страиловића , инж.геод. , 
ималац геодетске лиценце другог реда број 02 0585 15 ;         
 
-Енегетски пасош,бр.03-04/19-13 od 08.04.2019.год. који је урадила овлашћена организација  „ПИРАМИДА 
„2003“д.о.о. Лозница,ул.Пашићева,5/5, одговорни пројектант Драган Млађеновић,дипл.инж.маш.лиценца 
бр.381 0671 13;  
-Препис листа непокретности број:1368 К.О. Лешница ,издат од РГЗ СКН Лозница ; 
-Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора . 
 

Комисија за технички преглед , именована од стране инвеститора Одлуком од 15.03.2019. год. и 
Одлуком од 18.03. 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 ; 

 Владан Ристивојевић , дипл.инж.ел. , лиценца број: 350 1065 03 ИКС , 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 и  предлаже се 
надлежном органу да изда употребну дозволу за предметни пословно-стамбени објекат, у Лешници , 
на катастарској парцели број: 4289/2 К.О. Лешница. 
  
           Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а сходно члановима 98. , 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 и 83/18 ) , Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ( „Сл.глас.РС“, бр.113/15 , 96/16 и 120/17 ) , 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 и 29/16 ) и члану 136. Закона о општем управном поступку 
( „Сл.гласник РС“, бр.18/16 ) . 
 
    Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у износу од :  
1.353,00 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.43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 
50/2011, 93/2012, 65/2013, 83/2015, 112/2015, 113/2017 и 3/2018-ис. ) , наплаћене су у износу од :  
310,00+18.220,00 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 470,00 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 , 
- грађевинској инспекцији , 
- имаоцима јавних овлашћењa , 
- у предмет , 
- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС . 
                     
 
 


