
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦАГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број:  ROP-LOZ-29643-IUPH-5/2020 
Заводни број: 351-265/2020-V 
Датум:10.04.2020.године 
Лозница , ул.Карађорђева  бр.2 
               
             Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по 
УСАГЛАШЕНОМ захтеву инвеститора Миодрага Јовановића,из Ступнице,за издавање употребне дозволе 
за  АДАПТАЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (локал бр.10), У ПРИЗЕМЉУ, ОБЈЕКТА Б, У ЗАНАТСКОМ 
ЦЕНТРУ ''СЛОГА'' У ЛОЗНИЦИ, на кат.парцели бр. 4940 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 Миодрагу Јовановићу из Ступнице (ЈМБГ 2912947773611),УПОТРЕБА 
изведених  радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – на адаптацији пословног простора, 
локала бр.10, у приземљу зграде број 2, стамбено – пословног објекта у оквиру Занатског центра ,,Слога 
III“ Лозница, на катастарској парцели број: 4940 К.О. Лозница;површина парцеле: 5789 м²; категорија објекта 
– В; класификациона ознака 123001 – Зграде за трговину на велико и мало. Предметном адаптацијом 
инвеститор није мењао бруто квадратуру и волумен објекта, већ нето површину. Обезбеђена је помоћна 
просторија која ће служити као остава.УБГП: 15,71 м² (нето 13,24 м²). Предрачунска вредност радова: 50.000,00 
динара без ПДВ-а, /захтев поднет преко пуномоћника Дијане Томић,из Шурица,бб /. 
 
   Радови  на адаптацији пословног простора (локал бр.10), У ПРИЗЕМЉУ, ОБЈЕКТА Б, У ЗАНАТСКОМ 
ЦЕНТРУ ''СЛОГА'' У ЛОЗНИЦИ, на кат.парцели бр. 4940 К.О. Лозница,одобрени су Решењем из члана 145. 
Закона о планирању и изградњи број: ROP-LOZ- 29643-ISAW-1/2019, од 03.10.2019.године и Потврде о пријави 
радова број ROP-LOZ-29643-WA-3/2019 од 09.10.2019.године.  

 

   Структура  предметног локала број 10: 
НАМЕНА       ПОВРШИНА 

1.Продајни простор       9,19 м² 

2.Остава                   1,38 м² 

3.WC          2,00 м² 

4.Педрпростор         0,67 м² 

УКУПНА  НЕТО ПОВРШИНА     13,27 м² 

УКУПНА  БРУТО ПОВРШИНА     15,71 м² 

 
     
 
 



 II. Записник о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед , именоване од стране 
инвеститора Решењем од 24.02.2020.год. и Решењем бр.05/20 од 24.02.2020. године 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 , којим је утврђено да су 
завршени радови на адаптацији пословног простора-промени организације простора у оквиру постојећег 
габарита,волумена и без промене корисне површине-пословног простора бр.10 у приземљу зграде број 2, 
стамбено – пословног објекта у оквиру Занатског центра ,,Слога III“ Лозница, на катастарској парцели 
број: 4940 К.О. Лозница и његова подобност за употребу , чини саставни део овог решења . 
  
Саставни део овог решења  је и : 
-Елаборат геодетских радова за изведене радове за део објекта (локал 10) на катастарској парцели број 
4940 КО Лозница, урађен од стране Геодетске организације ''ГЕОСФЕРА ДМ'' Јаребице, Лозница бр. 952-006-
11494/2020 од 04.03.2020.год.  

- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације за део објекта (локал 10) на катастарској парцели 
број 4940 КО Лозница, урађен од стране Геодетске организације ''ГЕОСФЕРА ДМ'' Јаребице, Лозница бр. 956-
066-11494/2020 од 04.03.2020. год. 

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 Миодраг Јовановић из Ступнице (ЈМБГ 2912947773611), преко пуномоћника Дијане Томић 
из Шурица, поднео је УСАГЛАШЕНИ захтев овом Одељењу, кроз ЦИС, број:ROP-LOZ-29643-IUPH-5/2020, 
зав.број: 351-265/2020-V, дана 06.04.2020. године, за издавање УПОТРЕБНЕ дозволе за изведене радове 
одобрене решењем о одобрењу извођења радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи –на адаптацији 
пословног простора, локала бр.10, у приземљу зграде број 2, стамбено –пословног објекта у оквиру 
Занатског центра ,,Слога III“ Лозница, на катастарској парцели број: 4940 К.О. Лозница. 

 
Уз захтев инвеститор је приложио следећу документацију, у електронској форми, у складу са важећим 
правилницима:  
- Извештај о техничком прегледу,бр.05/20, од 25.02.2020 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. 

- Решење којим се одобрава извођење радова,из члана 145. Закона о планирању и изградњи, за радове на 
адаптацији пословног простора, локала бр.10, у приземљу зграде број 2, стамбено –пословног објекта у оквиру 
Занатског центра ,,Слога III“ Лозница, на катастарској парцели број: 4940 К.О. Лозница, ROP-LOZ- 29643-ISAW-
1/2019, од 03.10.2019.године,које је издато од стране Општинске управе Лозница- Одељења за планирање и 
изградњу-Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање.  
-Елаборат геодетских радова за изведене радове за део објекта (локал 10) на катастарској парцели број 
4940 КО Лозница, урађен од стране Геодетске организације ''ГЕОСФЕРА ДМ'' Јаребице, Лозница бр. 952-006-
11494/2020 од 04.03.2020.год. 

 - Елаборат геодетских радова за подземне инсталације за део објекта (локал 10) на катастарској парцели 
број 4940 КО Лозница, урађен од стране Геодетске ''ГЕОСФЕРА ДМ'' Јаребице, Лозница бр. 956-066-11494/2020 
од 04.03.2020.  

- ПОТВРДУ, Број: 952-04-006-5265/2020  од 08.04.2020. године,издату од стране Републичког геодетског завода 
Београд - Службе за катастар непокретности Лозница, да је Елаборат геодетских радова за изведени 
објекат и посебне делове објекта урађеног од стране Самосталне геодетске радње „ГЕОСФЕРА ДМ“ Јаребице, 
број: 952-006-11494/2020 од 04.03.2020. године урађен у складу са Правилником 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 24.02.2020.год. и Решењем 
бр.05/20 од 24.02.2020. године од стране СЗР Студио за архитектуру уметност и лепоту „Благовести“ 
,Ул.Ивана Горана Ковачића 5,наведеног објекта у саставу:  
 

• Аница Субић,дипл.инж.арх. ,бр.лиценце 300 К600 11 ИКС–председник Комисије  
• Радивоје Јаковљевић, дипл.инж.ел. , бр.лиценце 352 1097 03 ИКС -члан  
 

Комисија образована наведеним решењем извршила је технички преглед изведених радова на адаптацији 
пословног простора, локала бр.10, у приземљу зграде број 2, стамбено –пословног објекта у оквиру Занатског 
центра ,,Слога III“ Лозница, на катастарској парцели број: 4940 К.О. Лозница,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 адаптацији, 
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 за предметни 
локал.  

Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а сходно члановима 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),  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.73/19 ) и чл.136.Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, 
бр.95/2018).   

-Таксе за ово решење наплаћене су у износу од :  9.710,00 динара и  80,00 динара 
-Накнада АПР-у за вођење централне евиденције 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, преко овог 
Одељења. 
   Жалба се предаје преко овог Одељења са уплатом,путем ЦЕОПа, 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         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
Весна Стефановић , дипл.грађ.инж.      Владан Трипковић,дипл.пр.планер  
 
 
Достављено : 
- подносиоцу захтева ,  
- у списе предмета  
 - грађевинској инспекцији ,  
- имаоцима јавних овлашћења ,  
- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног 
 
 

 

 



 

 


