
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број: ROP-LOZ-2635-IUP-7/2018  
Заводни број: 351-864/2018 -V 
Датум: 19.10.2018.године 
Лозница , ул.Карађорђева бр.2  
 
             Градска управа Града Лозница – Одељење за планирање и изградњу поступајући по захтеву 
који је поднеo ,,Пејак Хандела'' ДОО Бања Ковиљача, ул.Маршала Тита бр.146 (Матични број правног лица 
20315482; ПИБ 105107593), (захтев поднет преко пуномоћника Борисава Диздаревића,из Лознице,ул.Владе 
Зечевића,14/1),за издавање употребне дозволе,за изведене радове из члана 145.Закона о планирању и 
изградњи – промену намене из Инфраструктурни објекат- Компресорска и гасна станица са МРС и 
прикључним гасоводом у Инфраструктурни објекат Компресорска станица са помоћном просторијом ,на 
к.п. 179/18 КО Бања Ковиљача,а на основу чл.154. и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник 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 и 145/14 ), члана 5. Правилника 
о објектима на које се не примењују одредбе Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.82/15 ) , 
чл.74.Правилника о садржини , начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објекта ( „Сл.гласник РС“, бр. 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16 ) , 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,,Пејак Ханделу'' ДОО Бања Ковиљача, ул.Маршала Тита бр.146 (Матични број 
правног лица 20315482; ПИБ 105107593),употреба изведених радова из члана 145.Закона о планирању и 
изградњи – промена намене из Инфраструктурни објекат- Компресорска и гасна станица са МРС и прикључним 
гасоводом у Инфраструктурни објекат Компресорска станица са помоћном просторијом ,на к.п. 179/18 КО 
Бања Ковиљача. 
 
 Радови на предметном објекту, изведени су од стране инвеститора, према Решењу о одобрењу за изградњу, 
број:ROP-LOZ-2635-ISAWA-6/2018, заводни број:  351-664/2018-V,од 26.08.2018. године,издатом од стране Градске 
управе Града Лозница – Одељења за планирање и изградњу. 
 
II. Изјава   да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању дата од стране: инвеститора- 
,,Пејак Хандела'' ДОО Бања Ковиљача, ул.Маршала Тита бр.146; надзорног органа- за АИГ,ВИК, и конструкцију-
Ђоковић Бранка,дипл.инж.грађ.лиценца број 410 0165 03З и Максић Зорана,дипл. инж.грађ.број лиценце 410 4073 
03;-за ЕЛЕКТРО радове,Пандуровић Слободана, дипл.инж.ел.број лиценце 450 3905 03 и Ристивојевић Владана, 
дипл.инж.ел.број лиценце 450 4962 04;-за МАШИНСКЕ радове, Јанковић Велимира,дипл.инж.маш.број лиценце 
430 8849 05 и Ивановић Весне,дипл.инж.маш.број лиценце 430 8849 05;одговорног извођача радова – за 
АИГ,ВИК, и конструкцију-Привредно друштво за грађевинарство Краљево-"ПРВИ ПРОФИЛ"доо. Краљево,-за 
ЕЛЕКТРО радове извођач: СЗР-"Ом електро",пр.Живорад Поповић,Лозница;-за МАШИНСКЕ радове извођач -"РКС 
ЕНЕРГО ОПРЕМА",доо. Нови Сад.  
 
Саставни део овог решења  су и : 

• Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број: 952-02-7-006-2983/18,од 27.08. 2018.године урађен 
од стране Привредног друштва  за геодезију „ГЕОДЕТ ДБ“д.о.о.,Мали Зворник, који је оверио Раде Матић , 
дипл.геод.инж. лиценца број 01 0063 10. 



• Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , број: 952-02-7-006-2983/18,од 27.08. 2018.године 
урађен од стране Привредног друштва  за геодезију „ГЕОДЕТ ДБ“д.о.о.,Мали Зворник, који је оверио Раде 
Матић , дипл.геод.инж. лиценца број 01 0063 10. 

  
  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,,Пејак Хандел'' ДОО Бања Ковиљача, ул.Маршала Тита бр.146 (Матични број правног лица 
20315482; ПИБ 105107593), поднео је преко пуномоћника Борисава Диздаревића,из Лознице, захтев Одељењу 
за планирање и изградњу Града Лознице број: ROP-LOZ-2635-IUP-7/2018, заводни број:  351-864/2018-V 
дана 15.10.2018. године, за издавање решења којим се одобрава УПОТРЕБА изведених радова из члана 
145.Закона о планирању и изградњи – након промене намене из Инфраструктурни објекат- Компресорска и 
гасна станица са МРС и прикључним гасоводом у Инфраструктурни објекат Компресорска станица са 
помоћном просторијом ,на к.п. 179/18 КО Бања Ковиљача.  

Објекат се налази  у оквиру комплекаса „ПЕЈАК ХАНДЕЛ“.Објекат је спољашњих димензија 
12.60х4.56м, укупне бруто површине П=57.48м2, с тим што су компресорска станица са помоћном просторијом две 
независне просторије унутар овог објекта. Унутрашње димензије компресорске станице су 3.0х4.0м, нето површине 
П=12.0м2, унутрашње димензије помоћне просторије су 9.0х4.0, нето површине П=36.0м2. Објекат је  спратности- 
Пр, са висином слемена у односу на коту терена од 4.53м;категорија објекта В;класификациона ознака 125103. 
 
        Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију у складу са 
важећим правилницима : 
 
-Решење о одобрењу за изградњу, број: ROP-LOZ-2635-ISAWA-6/2018, заводни број:  351-664/2018-V,од 
26.08.2018. године. 
-Записник о техничком прегледу , урађен од стране  Агенције за грађевинарство  „ЕУРОПРОЈЕКТ 10“, ул.9.маја 
бр.11, Лозница. 
-Изјава   да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању дата од стране: инвеститора- 
,,Пејак Хандела'' ДОО Бања Ковиљача, ул.Маршала Тита бр.146; надзорног органа- за АИГ,ВИК, и конструкцију-
Ђоковић Бранка,дипл.инж.грађ.лиценца број 410 0165 03З и Максић Зорана,дипл. инж.грађ.број лиценце 410 4073 
03;-за ЕЛЕКТРО радове,Пандуровић Слободана, дипл.инж.ел.број лиценце 450 3905 03 и  
Ристивојевић Владана, дипл.инж.ел.број лиценце 450 4962 04;-за МАШИНСКЕ радове, Јанковић 
Велимира,дипл.инж.маш.број лиценце 430 8849 05 и Ивановић Весне,дипл.инж.маш.број лиценце 430 8849 05; 
одговорног извођача радова – за АИГ,ВИК, и конструкцију-Привредно друштво за грађевинарство Краљево-"ПРВИ 
ПРОФИЛ"доо. Краљево,-за ЕЛЕКТРО радове извођач: СЗР-"Ом електро",пр.Живорад Поповић,Лозница 
;-за МАШИНСКЕ радове извођач -"РКС ЕНЕРГО ОПРЕМА",доо. Нови Сад.  
 
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број: 952-02-7-006-2983/18,од 27.08. 2018.године урађен од 
стране Привредног друштва  за геодезију „ГЕОДЕТ ДБ“д.о.о.,Мали Зворник, који је оверио Раде Матић , 
дипл.геод.инж. лиценца број 01 0063 10. 
- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , број: 952-02-7-006-2983/18,од 27.08. 2018.године 
урађен од стране Привредног друштва  за геодезију „ГЕОДЕТ ДБ“д.о.о.,Мали Зворник, који је оверио Раде Матић , 
дипл.геод.инж. лиценца број 01 0063 10. 
 
-Овлашћење за подношење захтева дато дана 01.09.2018. год. од стране инвеститора на име Борисава 
Диздаревића, из Лознице. 
 

Комисија  за Технички преглед именована дана 01.09.2018.год.од  стране  Агенције за грађевинарство  
„ЕУРОПРОЈЕКТ 10“, ул 9.маја бр.11, Лозница,у саставу: 

 



 
•Борисав  Диздаревић,дипл. инг.грађ.број лиценце 411 2921 03,-председник 
•Весна Ковачевић, дипл.инг.ел.,број лиценце 350 А934 05-   члан 
•Тошић Бранислав, дипл.инг.маш.,број лиценце 430 А626 06-члан 
 

 Комисија образована наведеним решењем извршила је технички преглед изведених радова на предметном  
Инфраструктурном објекату Компресорске станице са помоћном просторијом ,на к.п. 179/18 КО Бања Ковиљача,  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 
решењу о  одобрењу за извођење радова,  да нема примедби и недостатака на изведене радове , да је објекат 
безбедан и да се изведеним радовима обезбеђује његово несметано коришћење, да је објекат подобан за 
употребу и да се предлаже 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-испр. , 64/10-УС , 24/11 , 121/12 , 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14 ) , чл.5.Правилника о објектима на које се не примењују одредбе Закона о планирању и 
изградњи ( „Сл.гласник РС“,бр.82/15 ), чл.74. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објекта ( „Сл.гласник РС“, бр.23/15, 77/15, 58/16 и 96/16 ) , 
Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“, бр.113/15 и 
96/16 ) , 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 
чл.136.Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ) . 
 
               Такса за ово решење наплаћена је у износу од :  18.530,00 дин.+ 285,00 дин.+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 ЦЕОП-а са уплатом одговарајуће таксе за 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: 
Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                        
  

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Владан Трипковић, дипл. пр.планер  

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



 
 
 
 

 


