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ГРАД ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за планирање и изградњу
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Лозница , ул.Карађорђева бр.2

 

               Градска управа Града Лозница – Одељење за планирање и изградњу поступајући по захтеву који је
поднео инвеститор ПРЕДУЗЕЋA ЗА ПУТЕВЕ „ ВАЉЕВО“Матични број правног субјекта: 07188994,  улица
Милована Глишића 94, Ваљево,за издавање употребне дозволе за пословни објекат – пункт Лозница, на к.п.бр.
6761/1 КО Лозница, а на основу чл.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, 37/19,9/20 и 52/21 ), 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
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 ,29/16 и 78/19 ) и члана 136. Закона о општем управном поступку
(„Сл.глас.РС“, бр.18/16 и 95/18 ) ,  доноси:

 

                                                                                                                                         Р Е Ш Е Њ Е

 

І.             ОДОБРАВА СЕ, инвеститору ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПУТЕВЕ „ВАЉЕВО“, Матични број правног субјекта:
07188994,   улица Милована Глишића 94, Ваљево,   УПОТРЕБА пословног објекта – пункта у  Лозници на к.п.бр.
6761/1 КО Лозница,  Класификационог броја- 122011; укупне спратности објекта Су (По) + Пр + 1, укупне нето
грађевинске површине појекта- 284,70м2 ,укупне бруто грађевинска површине објекта -338,80м2.

 

Спецификација површина објекта из пројекта изведеног објекта:

●СУТЕРЕН

-У сутерену изведеног објекта се налази: ходник и степениште, оставе и котларница укупне бруто габаритне
површине од 106,90 м2, и нето површине 88,00 м2.

●ПРИЗЕМЉЕ

-У приземљу изведеног објекта се налази: улазно степениште, ходник са степеништем за спрат, две канцеларије, кухиња
и трпезарија, остава и тоалети укупне бруто габаритне површине од 120,00 м2, и нето површине 102,40 м2.

●СПРАТ

-На спрату изведеног објекта се налази: ходник , две терасе, четири спаваће собе, тоалети и купаонице, укупне бруто
површине од 111,90 м2, и нето површине 94,30 м2 .

 

Бруто изведена површина под објектом ......... П = 120,00 м2

Бруто грађевинска површина објекта    ........... П = 338,80 м2

Нето грађевинска површина објекта .............    П = 284,70 м2

 



 -Радови на предметном објекту, изведени су од стране инвеститора, према Решењу  којим се одобрава изградња
пословне зграде,издато од стране Скупштине општине Лозница, Секретаријат за урбанизам комуналне послове и
грађевинарство,  под бројем 351-1148/80-01 од 08.07.1980 године, на име инвеститора Предузећа за путеве ,,Београд“
ООУР ,,Ваљево“.

 

II.  Записник-Извештај о техничком прегледу објекта,урађен од стране од инвеститора именоване Комисије за
технички преглед изведених архитектонско-грађевинских и инсталатерских радова на изграђеном пословном објекту на
катастарској парцели број 6767/1 КО лозница, у саставу: 1.Даринка Крстивојевић дипл.инж.грађ. председник лиценца
бр. 310 5795 03 3.Милутин Срећковић дипл.инж.ел. члан лиценца бр. 353 А783 04 4. Бранка Живановић грађ.тех.
секретар.

Саставни део овог решења су и :

●Елаборат геодетских радова за изведени објекат  БРОЈ: 952 – 006-113180/2021 од 22.12.2021, урађен од  стране
Бироа за геодетске радове ”Геосистем” Ваљево,оверен од стране Милоша Стевановића геодетска Лиценца другог реда
број: 02011211 РГЗ и Потврда о подземним инсталацијама, од 24.03.2022.год.,  урађену од  стране Бироа за
геодетске радове ”Геосистем” Ваљево.

 

 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, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ „ВАЉЕВО“Матични број правног субјекта: 07188994,  улица Милована
Глишића 94, Ваљево, преко пуномоћника Крста Јовичића,из Ваљева.поднео је овом Одељењу дана 20.03.2022. год.
захтев заведен под бројем ROP-LOZ-8288-IUP-1/2022,Заводни број: 351-335/2022 –V, за издавање употребне
дозволе за пословни објекат – пункт Лозница на к.п.бр. 6761/1 КО Лозница,  Класификационог броја 122011;
укупне спратности објекта Су (По) + Пр + 1, укупне нето грађевинске површине појекта- 284,70м2, укупне бруто
грађевинска површине објекта- 338,80м2.

 

      Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститори су приложили следећу документацију у складу са важећим
правилницима :

 

-Решење о одобрењу за градњу број: 351-1148/80-01 од 08.07.1980 године;

-Записник-Извештај о техничком прегледу објекта,урађен од стране Комисије за технички преглед изведених
архитектонско-грађевинских и инсталатерских радова на изграђеном пословном објекту на катастарској парцели број
6767/1 КО лозница;

 

-Пројекат изведеног објекта (ПИО):

●0.Главна свеска из марта 2022год, урађену од стране ,,STONE COP” ДОО Горња Забрдица, оверена од стране
 главног пројектанта Угљеше Дудића дипл.инж.арх. лиценца број 300 6262 03 –IV, Инжењерска комора Србије;

●1.Пројекат Архитектуре, урађен од стране ,,STONE COP” ДОО Горња Забрдица, оверен од стране  главног
пројектанта Угљеше Дудића дипл.инж.арх. лиценца број 300 6262 03 –IV, Инжењерска комора Србије;

 

- Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта број: 952-006-113180/2021 од
22.12.2021. године урађен од стране Бироа за геодетске радове ”ГЕОСИСТЕМ” Ваљево, Војводе Мишића 41оверен од
стране Милоша Стевановића, геод.инж., геодетска лиценца другог реда бр. 02 0112 11 издата од РГЗ-а,;

- Потврду о подземним инсталацијама, од 24.03.2022.год.,  урађену од  стране Бироа за геодетске радове



”Геосистем” Ваљево.

-ОБАВЕШТЕЊЕ Број: 952-04-006-5765/2022 ,од  22.03.2022. године, које је дао  РГЗ, Служба за катастар
непокретности Лозница, да је Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта
урађен у складу са Правилником о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у
одржавању катастра непокретности („ Службени гласник РС“ број 7/2019).

-Катастарско-топографски план,из јануара 2022 год., у размери 1:500, урађен од стране Бироа за геодетске
радове„ГЕОСИСТЕМ” Ваљево, Војводе Мишића 41. , оверен од стране Милоша Стевановића, геод.инж., геодетска
лиценца другог реда бр. 02 0112 11Лозница.

-Доказ о праву својине - Лист непокретности број: 13 061 К.О. Лозница од 24.03.2022.године .

-Овлашћење дато на име Крста Јовичића,из Ваљева,ул. Прешернова,број 59.

 

На основу Одлуке инвеститора Предузеће за путеве ,,Ваљево” А.Д. Милована Глишића 94 Ваљево од 16.03.2022
године, формирана је Комисија за технички преглед изведених архитектонско-грађевинских и инсталатерских
радова на изграђеном пословном објекту на катастарској парцели број 6767/1 КО лозница, у саставу:

1.Даринка Крстивојевић дипл.инж.грађ. председник лиценца бр. 310 5795 03

2.Милутин Срећковић дипл.инж.ел. члан лиценца бр. 353 А783 04

3.Бранка Живановић грађ.тех. секретар

 

Комисија за технички преглед је на основу свега предходно наведеног и детаљно извршеног прегледа:
 Архитектуре, конструкције и грађевинско-занатских радова, унутрашњих инсталација водовода и канализације,
електроенергетских инсталација, на изграђеном пословном објекту на кат.парц. бр 6761/1 КО Лозница, укупне бруто
грађевинска површине објекта 338,80м2, укупне нето грађевинске површине 284,70м2 и укупне спратности објекта Су
(По) + Пр + Сп,  донела позитивно Мишљење и Закључак д а ј е изведени објекат подобан за употребу и 
предлаже се надлежном органу да изда употребну дозволу.

 

Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а на основу чланова 8ђ,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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 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 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 , 29/16 и 78/19 ) и члана 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18 ).

 

                       Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у износу од
:3.388,00 ,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 и 3/18-исп. , 50/18 и 38/19 ) , наплаћене су у износу од: 10.040,00 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                                                                                                 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
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