
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦАГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број:  ROP-LOZ-24418-IUPH-14/2020 
Заводни број: 351-995/2020-V 
Датум:26.10.2020.године 
Лозница , ул.Карађорђева  бр.2 
               
             Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву 
инвеститора Мила Теовановића, ЈМБГ: 1811976774312,ул Шабачки пут бб , Лозница ,за издавање 
употребне дозволе за СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, на кат.парцели бр.3486/39 К.О. Лозница,а на основу чл.98. 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, 31/09, 37/9 и 9/20) Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.68/2019), 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.73/19 ) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, 
бр.95/2018), доноси : 
 

               Р Е Ш Е Њ Е 
 
І. Одобрава се инвеститору Милу Теовановићу, ЈМБГ: 1811976774312, ул Шабачки пут бб, Лозница, 
/захтев поднет преко пуномоћника Дијане Томић,из Шурица,бб /УПОТРЕБА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, на 
кат.парцели бр.3486/39 К.О. Лозница, категорије - Б , класификационе ознаке – 111 012 ,површине парцеле – 
961,00м²; спратности: Пр+1; маx. висине: 9,24м; УБГП надземно:478,72м², Укупне БРУТО изграђене 
површине:478,72м²; Укупне НЕТО површине: 388,05м². 
 
   -Радови на изградњи СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, на кат.парцели бр.3486/39 К.О. Лозница, изведени су од 
стране инвеститора, према Решењу о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-24418-CPIH-4/2017 Заводни број: 351-
72/2017-V од 27.02.2017.године године и Пријави  почетка извођења радова број ROP-LOZ-24418-WA-5/2017 
Заводни број: 351-111/2017-V од 10.03.2017.године. 
 

Спецификација површина објекта:  
Приземље:  
Ветробран       9,10 м2  
Улазни хол   19,73 м2  
Степенице       6,44 м2  
Дневна соба   50,03м2  
Трпезарија   24,01м2  
Кухиња   10,46м2  
Гаража   17,54 м2  
Остава   12,18м2  
Котларница      5,60м2  
Гаража   15,48м2  
Тоалет        5,06м2  
Ходник                   9,06м2  
Спаваћа соба   11,86м2  
Купатио      7,10м2  
Спаваћа соба    27,79м2 

ПОВРШИНА Приземља 231,47 м2   БРУТО ПОВРШИНА приземља 288,76м2 
 
 



 
Спрат:  
Степенице   10,34м2  
Хол са гардеробером 15,60м2  
Ходник    8,41м2  
Спаваћа соба   24,48м2  
Спаваћа соба   26,86м2  
Гардероба   5,73м2  
Купатило   7,59м2  
Спаваћа соба   20,32м2  
Тераса    13,28м2  
Тераса    14,32м2  
Тераса      9,67м2  

НЕТО ПОВРШИНА спрата 156,58м2                 БРУТО ПОВРШИНА спрата 189,96м2 
 
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА  388,05м2 
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА 478,72м2 
     
 II. Записник о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед , (која је именована 
од стране инвеститора Решењем од 04.09.2020.год.и којим је за вршење техничког прегледа одређена  СЗР 
Студио за архитектуру уметност и лепоту „Благовести“ ,Ул.Ивана Горана Ковачића 5, Лозница), којим је 
утврђено да су завршени радови на изградњи породичног стамбеног објекта на к.п.бр.3486/39 К.О. 
Лозница, и његова подобност за употребу , чини саставни део овог решења . 
  
Саставни део овог решења  је и : 
Пројекат за извођење урађен од стране Бранисалав Мићић Пр пројектовање и техничко саветовање 
''Архитектура Мићић''Лозница, заводни број 15/2016 из децембра 2016., а одговорни пројектант је Бранисалав 
Мићић, дипл.инж.арх. лиц. бр.300 N92715; 
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта урађеног од стране геодетске 
организације „ГЕОСФЕРА ДМ“ Дејан Марић пр, Јаребице, број: 952-006-39431/2020 од 12.05.2020. године;- 
Елаборат геодетских радова за подземне инсталације урађеног од стране геодетске организације 
„ГЕОСФЕРА ДМ“ Дејан Марић пр, Јаребице, број: 952-006-39431/2020 од 12.05.2020. године 

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  
 

Инвеститор, Миле Теовановић, ЈМБГ: 1811976774312,ул Шабачки пут бб , Лозница,поднео је захтев 
(преко пуномоћника Дијане Томић, из Шурица, Симе Спремића 67, Драгинац), за издавање употребне дозволе 
за стамбени објекат у Лозници, на катастарској парцели број 3486/39 К.О. Лозница, број: ROP-LOZ-24418-
IUPH-14/2020,Заводни број: 351-995/2020-V дана 20.10.2020.године. 

 
Уз захтев инвеститор је приложио следећу документацију, у електронској форми, у складу са важећим 
правилницима:  
 
-Локацијске услове број: ROP-LOZ-24418-LOC-1/2016 Заводни број: 353-181/2016-V од 12.10.2016. године и 
Измењене Локацијске услове број: ROP-LOZ-24418-LOCA-3/2017 Заводни број: 353-6/2017-V од 31.01.2017. 
године издате од стране Одељења за планирање и иградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и 
планирање, Лозница  



-Грађевинску дозволу број: ROP-LOZ-24418-CPIH-4/2017 Заводни број: 351-72/2017-V од 27.02.2017.године 
издато од стране Одељења за планирање и иградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање, 
Лозница  

-Пријаву радова број: ROP-LOZ-24418-WA-5/2017 Заводни број: 351-111/2017-V од 10.03.2017.године издато 
од стране Одељења за планирање и иградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање, 
Лозница  

-Пријаву завршетка израде темеља број ROP-LOZ-24418-CCF-6/2018 од 19.01.2018 издато од стране 
Одељења за планирање и иградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање, Лозница и 
Обавештење о завршетку израде темеља број:356- 8/2018-V oд 18.01.2018.године  

-Пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу број ROP-LOZ24418-COFS-7/2018 од 03.07.2018 издато 
од стране Одељења за планирање и иградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање, 
Лозница  

-Прикључење на комуналну инфраструктуру – водовод и канализација број ROPLOZ-24418-CBI-8/2018 од 
23.10.2018.године издато од стране Одељења за планирање и иградњу, Одсек за спровођење обједињене 
процедуре и планирање, Лозница  

-Прикључење на комуналну инфраструктуру – електродистрибуција број ROPLOZ-24418-CBI-12/2018 од 
08.01.2019 издато од стране Одељења за 7 планирање и иградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре 
и планирање, Лозница; 
-Пројекат за извођење-ПЗИ: 

-део 1 пројекат архитектуре породично стамбеног објекта на к.п.бр.3486/39 КО Лозница, урађен од 
стране Бранисалав Мићић Пр пројектовање и техничко саветовање ''Архитектура Мићић''Лозница, 
заводни број 15/2016 из децембра 2016., а одговорни пројектант је Бранисалав Мићић, дипл.инж.арх. 
лиц. бр.300 N92715,Пројекат за грађевинску дозволу  
-део 2- пројекат конструкција породично стамбеног објекта на к.п.бр.3486/39 КО Лозница, урађен од 
стране СЗР Пројектовање и надзор ''Модул БВД'' Булевар Доситеја оБрдовића 40/4, Лозница, заводни 
број 30/16 из новембра 2016., одговорни пројектант је Драгослав Мићић, дипл.инж.арх. лиц. бр.300 
N92715, Пројекат за извођење  
-део 3- пројекат хидротехничких инсталација породично стамбеног објекта на к.п.бр.3486/39 КО 
Лозница, урађен од стране Бранисалав Мићић Пр пројектовање и техничко саветовање ''Архитектура 
Мићић''Лозница, 8 заводни број 16/2016 из децембра 2016, одговорни пројектант је Бранисалав 
Мићић, дипл.инж.арх. лиц. бр.300 N92715; Пројекат за извођење  
-део 4- Пројекат електроенергетских инсталација породично стамбеног објекта на к.п.бр.3486/39 
КО Лозница, урађен од стране Бранисалав Мићић Пр пројектовање и техничко саветовање 
''Архитектура Мићић''Лозница, из децембра 2016., а одговорни пројектант је Владан Ристивојевић 
дипл.инж.ел. лиц.бр. 350 1065 03, Пројекат за извођење  
-део 5- Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација породично стамбеног објекта на 
к.п.бр.3486/39 КО Лозница, урађен од стране Бранисалав Мићић Пр пројектовање и техничко 
саветовање ''Архитектура Мићић''Лозница, из децембра 2016., а одговорни пројектант је Владан 
Ристивојевић дипл.инж.ел. лиц.бр. 350 1065 03 

 - Изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова за архитектуру, конструкцију, водовод и 
канализацију од 25.02.2020.године, потписане од стране Мила Теовановића као инвеститора, Жике Субића као 
стручног надзора , лиц.бр.300 7866 04 и Рајка Марковића као одговорног извођача радова, лиц.бр.419 1110 13 
1.15.  
-Изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова за електро и тт инсталације од 
25.02.2020.године, потписане од стране Мила Теовановића као инвестиотра, Владана Ристивојевића као 
стручног надзора, лиц.бр. 450 4692 04 и Павловић Драгана као одговорни извођач радова лиц.бр. 350 3777; 
-Изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова за машинске инсталције од 25.02.2020.године, 
од стране Мила Теовановића као инвестиора, Бранислава Тошића као стручног надзора, лиц.бр.330 А945 05 и 
Панић Драгана као одговорног извођача радова, лиц.бр.430 Ј441 15  
- Записник о техничком прегледу,бр.5/20, од 07.09.2020 год., који је урађен од стране СЗР Студио за 
архитектуру уметност и лепоту „Благовести“ ,Ул.Ивана Горана Ковачића 5, Лозница,оверен од председника 
Комисије  Анице Субић , дипл.инж.арх. , лиценца бр.300 К600 11 Инж.комора Србије. 



-Енергетски пасош-број EP000550016, од 08.10.2020.год.урађен од стране „РЕФЛЕКС”д.о.о.Мајур,ул.Војводе 
Путника,бр.95.,Шабац. 
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта урађеног од стране геодетске 
организације „ГЕОСФЕРА ДМ“ Дејан Марић пр, Јаребице, број: 952-006-39431/2020 од 12.05.2020. године.-
Елаборат геодетских радова за подземне инсталације урађеног од стране геодетске организације 
„ГЕОСФЕРА ДМ“ Дејан Марић пр, Јаребице, број: 952-006-39431/2020 од 12.05.2020. године. 

-Обавештења Број: 952-04-006-18027/2020 od  23.10.2020. године, које је дао Републички геодетски завод 
Београд - Служба за катастар непокретност Лозница,да је  Елаборат геодетских радова за изведени објекат , 
број: 952-006-39431/2020 од 12.05.2020. године који је урађен од стране геодетске организације „Геосфера ДМ“ 
пр. Јаребице, урађен у складу са чланом 100. Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и 
геодетским радовима у одржавању катастра непокретности („Службени гласник РС“ број 7/2019). 

- Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора на име Дијане Томић,из Шурица. 

Комисија за технички преглед ,( именована од стране инвеститора Решењем од 04.09.2020.год.)  
Решењем бр.12/20 од 04.09.2020. године од стране СЗР Студио за архитектуру уметност и лепоту 
„Благовести“ ,Ул.Ивана Горана Ковачића 5, одређена је у саставу :  
 

1. Субић Аница дипл.инг.арх. лиценца број 400 G314 11 председник  
Архитектура, конструкција и хидротехничке инсталације  
2. Јаковљевић Радивоје дипл.инг.ел. лиценца број 352 1097 03 члан 
 Електрорадови  
3. Весна Ивановић, дипл.инж.маш. лиценца број 330 E995 07 члан  
Машински радови  
 
Комисија образована наведеним решењем извршила је технички преглед предметног стамбеног објекта,и 

Записник о извршеном техничком прегледу доставила овом Одељењу уз захтев за издавање употребне дозволе 
.  

Записником Комисије за технички преглед утврђено је : да су завршени радови на предметној  изградњи, 
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 и електро 
мрежу и да је подобан за употребу и предлаже се надлежном органу да изда употребну дозволу.  

 
Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а сходно чл.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 , 83/18 , 31/19 , 37/19 и 9/20 ) , Правилнику о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“,бр.68/19 ) , 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. 78/19 ) и члану 136. Закона о општем управном поступку ( 
„Сл.глас.РС“, бр.18/16 и 95/18 ) . 
 

Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у 
износу од : 2.400,00 динара + 1.000,00 динара .  

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање овог решења , у складу са 
Законoм о републичким административним таксама ( „Сл.гласник РС“, бр.43/03, 51/03, 61/05, 5/09, 54/09, 
50/11, 93/12, 65/13, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-исп. , 50/18 и 38/19 ) , наплаћена је у износу од :  9.710,00 
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 
 
 
 

 

 


