
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број: ROP-LOZ-20338-IUP-14/2020  
Заводни број: 351-832/2020-V  
Датум:23.09.2020.године 
Лозница , ул.Карађорђева  бр.2 
 
            Градска управа Града Лозница – Одељење за планирање и изградњу поступајући по захтеву који 
je поднеo инвеститор Привредно друштво „АЗБУКА 2015“ д.о.о. Лозницa-Тршић, ул.Вука Караџића 
бб.,преко пуномоћника Сретена Игњатовића,из Лознице  за издавање употребне  дозволе за шест кућа за 
смештај гостију на к.п.бр. 511/2 К.О. Тршић (помоћни објекти у функцији главног објекта) , а на основу чланова 
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 и 9/20 ) , 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.глас. РС“, бр. 78/19) и члана 136. Закона о општем управном поступку ( 
„Сл.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18 ) , доноси:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

І.     ОДОБРАВА СЕ инвеститору Привредном друштву „АЗБУКА 2015“ д.о.о. Лозницa-Тршић, ул.Вука 
Караџића бб. УПОТРЕБА, /захтев поднет преко пуномоћника  Сретена Игњатовића,из Лознице  / шест кућа за 
смештај гостију на к.п.бр. 511/2 К.О. Тршић (помоћни објекти у функцији главног објекта),категорије–
Б,класификационе ознаке– 121201, спратности-приземље, бруто  грађевинске  површине 6x30=180,00 м2.   

 
          Радови на предметном објекту изведени су од стране инвеститора , а у свему према : 
 
-Решењу о одобрењу за извођење радова број: ROP - LOZ - 20338 - ISAWA-3/2017,заводни број 351-659/2017-V 
од  28.09.2017.године и –Решењу  о Измени  и допуни решења о одобрењу за извођење радова број: ROP - LOZ 
- 20338 - ISAWA-8/2018,заводни број 351-914/2018-V од 13.11.2018.год. издатим од стране Одељења за 
планирање и изградњу, Градске управе, Града Лозница. 
 

ІІ.  ИЗВЕШТАЈ О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ , Бр : TP 6/20 ,од  21.07.2020. године, Комисије за технички 
преглед , одређене  од стране инвеститора Одлуком  од 24.06.2020.год. којом је за  вршиоца техничког прегледа 
одређен ПРОЈЕКТНИ БИРО "АРХИ СТУДИО " Марко Митровић,пр. Лозница , Краља Петра I 36-38 ,овлашћено 
лице Марко Митровић дипл.инж.арх. лиценца ИКС 300 М661 13. 
  
Саставни део овог решења  су и : 
- ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ИЗВЕДЕНИ ОБЈЕКАТ И ПОСЕБНЕ ДЕЛОВЕ ОБЈЕКТА број: 952-006-
73640/2020 .од 01.07.2020..године урађен од стране СГР „ГЕОПРЕМЕР”Лозница, који је оверио 
струк.инж.геод.Никола Новаковић, геодетска лиценца бр.02 0705 18; 
- ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ПОДЗЕМНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – број: 952-006-73640/2020 . од 
01,07.2020..године__ урађен од стране СГР „ГЕОПРЕМЕР”Лозница, који је оверио струк.инж.геод.Никола 
Новаковић, геодетска лиценца бр.02 0705 18; 
 
 
    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 Привредно друштво „АЗБУКА 2015“ д.о.о. Лозницa-Тршић , ул.Вука Караџића бб.,преко 
пуномоћника Сретена Игњатовића,из Лознице  , поднео је захтев овом Одељењу , кроз ЦИС , број:  ROP-LOZ-
20338-IUP-14/2020,Заводни број: 351-832/2020-V,дана 16.09.2020.године, за издавање УПОТРЕБНЕ дозволе 
за шест ( 6 ) кућа за смештај гостију ( помоћни објекти у функцији главног објекта ) , на катастарској парцели 
број: 511/2 К.О. Тршић, категорије–Б,класификационе ознаке– 121201, спратности-приземље, бруто  
грађевинске  површине 6x30=180,00 м2.   

 
        Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију у складу са 
важећим правилницима : 
 
-Изјаву   да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању ,дату од стране: инвеститора – 
Привредног друштва „АЗБУКА 2015“ д.о.о. Лозницa-Тршић; надзорног органа-  Гојка Грбића дипл.инж.грађ.. 
Број лиценце: ИКС 310 0479 03 и одговорног извођача радова- Друштва за производњу,трговину и услуге „Naj 
house“ д.о.о. Београд,Звездара,ул.Димитрија ТУцовића,бр.153.  
-Решење о одобрењу за извођење радова број: ROP - LOZ - 20338 - ISAWA-3/2017,заводни број 351-
659/2017-V од  28.09.2017.године. 
 -Решење  о Измени  и допуни решења о одобрењу за извођење радова број: ROP - LOZ - 20338 - ISAWA-  
8/2018,заводни број 351-914/2018-V од 13.11.2018.год.  
-Пројектна документација- на основу које су издата решења о одобрењу за извођење радова: 
-Идејни пројекат , број: 29/17 од августа 2017.године , који се састоји од главне свеске бр.29-0/17, пројекта 
архитектуре и техничког описа хидротехничких инсталација , оверени од одговорног пројектанта Милоша 
Г.Грбића, д.и.арх. , лиц.бр.300 К470 11 ИКС , и техничког описа електроенергетских инсталација , оверен од 
одговорног пројектанта Владана М.Ристивојевића , д.ел.инж. , лиц.бр.350 1065 03 ИКС; пројекта конструкције 
бр.29-2/17 , овереног од одговорног пројектанта Гојка Грбића , д.и.грађ. , лиц.бр.310 0479 03 ИКС, урађеног од 
стране  „PIN GG PRO“д.о.о. Лозница, ул.М.Борисављевића бр.4, овереног  од главног пројектанта Милоша 
Г.Грбића , д.и.арх. , лиц.бр.300 К470 11 ИКС; Елаборат енергетске ефикасности урађен од стране Друштва за 
пројект. и инж. „PIN GG PRO“д.о.о. Лозница , ул.М.Борисављевића бр.4 , овереног од стране одговорног 
пројектанта Гојка Грбића , д.и.грађ. , лиц.бр.381 0052 12 ИКС.  
 -ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ број:17/20 од 02.07.2020 године урађен од стране “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница 
Жикице Јовановића 19а, оверен од овлашћеног лица Марка Р.Видића, дипл.инж.ел. , лиценца број: 381 1776 18 
ИКС .  
-Извештај о извршеном техничком прегледу  објекта, урађен од стране ПРОЈЕКТНИ БИРО "АРХИ СТУДИО " 
Марко Митровић,пр. Лозница , Краља Петра I 36-38 ,овлашћено лице Марко Митровић дипл.инж.арх. лиценца 
ИКС 300 М661 13. 
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број: 952-006-73640/2020 .од 01.07.2020..године урађен 
од стране СГР „ГЕОПРЕМЕР”Лозница, који је оверио струк.инж.геод.Никола Новаковић, геодетска лиценца 
бр.02 0705 18; 
Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , број: 952-006-73640/2020 .од 01.07.2020..године 
урађен од стране СГР „ГЕОПРЕМЕР”Лозница, који је оверио струк.инж.геод.Никола Новаковић, геодетска 
лиценца бр.02 0705 18; 
-Потврда, Број: 952-04-006-15466/2020 од 18.09.2020. године, коју је издао  Републички геодетски завод 
Београд - Служба за катастар непокретност Лозница, да је Елаборат геодетских радова за изведени објекат и 
посебне делове објекта, Број: 952-006-73640/2020 .од 01.07.2020..године урађен од стране СГР 
„ГЕОПРЕМЕР”Лозница,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);  
 
-Доказ о праву својине –препис листа непокретности 380 К.О. Тршић и копија плана парцеле к.п.бр.511/2 К.О. 
Тршић , број: 953-1/17-307 од 19.04.2017.године , издати од РГЗ СКН Лозница . 
-Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора Сретена Игњатовића,из Лознице.   



За  вршење техничког прегледа, од стране инвеститора, именован је ПРОЈЕКТНИ БИРО "АРХИ СТУДИО 
"Марко Митровић,пр. Лозница , Краља Петра I 36-38, Одлуком  од 24.06.2020.год,а исти је Решењем од 
24.06.2020.год.одредио Комисију за технички преглед наведеног објекта , у саставу: 

 
               • Марко Митровић дипл.инж.арх. лиценца ИКС 300 М661 13,- председник 

     • Драган Павловић, дипл.инж.ел. , бр.лиценце 350 3777 03-члан 
 
Извештајем Комисије за технички преглед утврђено је: да је завршена градња предметних објеката / шест 
кућа за смештај гостију на к.п.бр. 511/2 К.О. Тршић/ према издатим решењима и одобреним пројектима који 
су достављени уз захтев , да нема примедби и недостатака на изведене радове , да су објекати безбедани и да 
се изведеним радовима обезбеђује њихово несметано коришћење , да су  објекти прикључени на комуналну 
инфраструктуру и да се предлаже 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: 900,00 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 :  320,00 динара + 
9.390,00 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 



 
 


