
 
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број: ROP-LOZ-18272-IUP-6/2019 
Заводни број: 351-539/2019-V 
Датум: 27.06.2019.године 
Лозница , ул.Карађорђева  бр.2 
 
       Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву 
Привредног друштва за дистрибуцију гаса „Лозница-гас“ доо у мешовитој својини , МБ:17547402 , 
ул.Војводе Мишића бр.4 , Лозница , поднетог преко пуномоћника Мирослава Павловића, из Лознице , за 
издавање употребне дозволе за изградњу Локалног цевовода за дистрибуцију гаса на више 
катастарских парцела за секцију 30/31 Лагатор – Лозница, а на основу чланова 98. , 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 и 37/19) , 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  Привредном друштву за дистрибуцију гаса „Лозница-гас“ д.о.о. у 
мешовитој својини , МБ:17547402 , ул.Војводе Мишића бр.4 , Лозница , УПОТРЕБА локалног цевовода за 
дистрибуцију гаса за секцију 30/31 Лагатор – Лозница ( улице Патријарха Павла, Мине Караџић, Проте 
Игњата Васића, Момчила Гаврића, ул.3, ул.6, ул.8, ул.9, ул.12), на катастарским парцелама број: 
3481/18, 3483/1, 3483/3, 3483/5, 3481/26, 3481/27, 3481/31, 3481/35, 3481/36, 3481/22, 3481/20, 3481/34, 
3487/11, 3487/3, 3487/4, 3481/32, 3481/5, 3481/9, 3481/10, 3481/8, 3481/7, 3481/2, 3481/10 , 3481/12 , 3481/4 , 
3481/11, све у К.О. Лозница; категорије – Г , класификационе ознаке – 222 100 , пројектоване дужине 
подземног диструбутивног гасовода : 3.219,90м ; предрачунске вредности : 22.561.977,00 динара . 
 

Саставни део овог решења је и :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
●Елаборат геодетских радова за изведене подземне инсталације гасоводне мреже, заводни 
бр.70/2019, из јуна.2019.године урађен од стране  Бироа за геодезију и пројектовање 
„ЗЕМЉОМЕР“,Лозница, који је оверио  Владан М. Спасеновић , геодетски инжењер , геодетска 
лиценца другог реда број: 02 0045 10. 
●Пројеката за извођење ,који је урађен од стране„INGRADENERGO“ д.о.о. Лозница , оверен од 
главног пројектанта Мирославе М.Ђурић , дипл.инж.маш. , лиценца бр.330 К228 11 ИКС и Изјаве дате 
од стране: инвеститора,одговорних извођача  радова и надзорног органа, да НИЈЕ ОДСТУПЉЕНО од 
предметног пројеката за извођење.  

  
   II.  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 . 
   IІІ.   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 за дистрибуцију гаса „Лозница-гас“ д.о.о. у мешовитој својини , 
МБ:17547402 , ул.Војводе Мишића бр.4 , Лозница , поднео је  захтев овом Одељењу , број: ROP-LOZ-
18272-IUP-6/2019, зав.бр.351-539/2019-V , дана 21.06.2019.године , путем ЦИС-а , преко пуномоћника 
Мирослава Павловића из Лознице , за издавање УПОТРЕБНЕ дозволе за  локални цевовода за 
дистрибуцију гаса на више катастарских парцела за секцију 30/31 Лагатор – Лозница, ( улице 
Патријарха Павла, Мине Караџић, Проте Игњата Васића, Момчила Гаврића, ул.3, ул.6, ул.8, ул.9, ул.12 ) 
, на катастарским парцелама број: 3481/18, 3483/1, 3483/3, 3483/5, 3481/26, 3481/27, 3481/31, 3481/35, 
3481/36, 3481/22, 3481/20, 3481/34, 3487/11, 3487/3, 3487/4, 3481/32, 3481/5, 3481/9, 3481/10, 3481/8, 3481/7, 
3481/2, 3481/10 , 3481/12 , 3481/4 , 3481/11 , све у К.О. Лозница ; категорије – Г , класификационе ознаке – 
222 100 , пројектоване дужине подземног диструбутивног гасовода : 3.219,90м ; предрачунске вредности : 
22.561.977,00 динара . 
 
        Пре издавање употребне дозволе инвеститор је прибавио следећу документацију у складу са важећим 
правилницима:      
–Локацијске услове број: ROP-LOZ-33880-LOCН-2/2017 , зав.бр.353-238/2017-V , од 18.12. 2017.године , 
издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице ;  
-Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-LOZ-18272-CPIН-2/2018 , зав.бр.351-553/2018-V од 
02.08.2018.год.  
- Потврду о пријави почетка извођења радова број: ROP-LOZ-18272-WA-3/2019, зав.бр.351-20/2019-V од 
17.01.2019.године ;  
- Пријаву  завршетка објекта у конструктивном смислу број: ROP-LOZ-18272-COFS-4/2019, зав.бр.351-
295/2019-V од 08.04.2019.г. и добијеном  позитивном Обавештењу о завршетку објекта у конструктивном 
смислу бр.356-41/2019-08 од 09.05.2019.год. од Грађевинске инспекције Градске управе Града Лознице ; 
- Решење којим се даје сагласност на техничку документацију у погледу предвиђености мера заштите 
од пожара за  локални цевовод за дистрибуцију гаса на више катастарских парцела за секцију 30/31 Лагатор 
– Лозница, ( улице Патријарха Павла, Мине Караџић, Проте Игњата Васића, Момчила Гаврића, ул.3, ул.6, 
ул.8, ул.9, ул.12 ) , на катастарским парцелама број: 3481/18, 3483/1, 3483/3, 3483/5, 3481/26, 3481/27, 
3481/31, 3481/35, 3481/36, 3481/22, 3481/20, 3481/34, 3487/11, 3487/3, 3487/4, 3481/32, 3481/5, 3481/9, 3481/10, 
3481/8, 3481/7, 3481/2, 3481/10 , 3481/12 , 3481/4 , 3481/11 , све у К.О. Лозница ;  од МУП РС , Сектор за 
ванредне ситуације , Оделење у Шапцу , под 09/33 број: 217-5860/19-1 од 23.04.2019.године ; 
 
- ИЗЈАВЕ ИНВЕСТИТОРА , ОДГОВОРНИХ ИЗВОЂАЧА РАДОВА И НАДЗОРНИХ ОРГАНА са потписима 
одговорних лица на првој страни Пројеката за извођење ,који је урађен од стране„INGRADENERGO“ д.о.о. 
Лозница , оверен од главног пројектанта Мирославе М.Ђурић , дипл.инж.маш. , лиценца бр.330 К228 11 ИКС и 
са изјавом одговорног лица Бранислава М.Тошића , дипл.инж.маш. , лиценца бр.330 А945 05 ИКС , вршиоца 
техничке контроле „ESTE GRADNJA“ д.o.o. Лозница , о извршеној техничкој контроли.да су сви радови на 
објекту урађени у складу са техничким прописима и у свему према тим Пројектима за извођење. 
 
 - Елаборат геодетских радова за изведене подземне инсталације гасоводне мреже, заводни бр.70/2019, 
из јуна.2019.године урађен од стране  Бироа за геодезију и пројектовање „ЗЕМЉОМЕР“,Лозница, који је 
оверио  Владан М. Спасеновић , геодетски инжењер , геодетска лиценца другог реда број: 02 0045 10 .  

 
       Извештај о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед , 
именоване од стране инвеститора Одлуком од 21.05.2019.год.За  вршиоца техничког прегледа одређена је 
Радња за Инжењерску делатност и техничко саветовање ,,Капитал градња“ Лозница , ул.Жикице 
Јовановића бр.19а, а Решењем директора број: 01-03/06/2019   од 03.06.2019.године одређена је Комисија 
за технички преглед у саставу :  
 
1. Зоран Пејаковић, дипл.грађ.инж.., лицeнцa број: 310 4012 03, прeдсeдник и члaн зa грађевинске радове  
2.Весна Ковачевић , дипл.инг.eл. , лицeнцa бр.350 А934 05 ИКС, лиценца бр. 07 152- 199/13 МУП РС, члан 
Комисије за спроведеност мера заштите од пожара  
3.Перко Ђермановић , дипл.инг.маш. , лицeнцa бр.330 F579 07 ИКС : члан Комисије за машинске 
инсталације 
 



Комисија је у периоду од 03.06.2019.године до 11.06.2019.године извршила технички преглед објекта 
и дана 21.06.2019.године доставила Извештај о техничком прегледу објекта овом Одељењу уз захтев за 
издавање употребне дозволе број: ROP-LOZ-18272-IUP-6/2019 , зав.бр.351-539/2019-V.  
 
          Извештајем Комисије за технички преглед број: 04/19од 22.03.2019.године утврђено је : 
На основу прегледа постојеће пројектне документације и прегледа изведених радова установљено је да је 
цевовод за дистрибуцију гаса у свему изведен према пројекту за извођење са поштовањем свих важећих 
стандарда и прописа, да је завршена градња, да нема примедби и недостатака на изведене радове , да је 
објекат безбедан и да се изведеним радовима обезбеђује његово несметано коришћење , и да се предлаже  
надлежном органу да изда употребну дозволу. 
 

 Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а сходно члановима 98. , 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 и 37/19) , Правилнику о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ( „Сл.глас.РС“, бр.113/15 , 96/16 и 120/17 ) , 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 члану 136. Закона о 
општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16 ) . 
 

        -Таксе за ово решење наплаћене су у износу од :  18.350,00 динара и  15.000,00 динара 
-Накнада АПР-у за вођење централне евиденције 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 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 , 
- грађевинској инспекцији , 
- имаоцима јавних овлашћењa , 
- у предмет , 
- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС . 
                     
 
 


