
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
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Лозница , ул.Карађорђева бр.2  
 

            Градска управа Града Лозница – Одељење за планирање и изградњу поступајући по захтеву 
који je поднеo инвеститор Перо Радић, из Лознице,ул.Мајор Јаше Ђурђевића,бр.30,преко пуномоћника 
Борисава Диздаревића, из Лознице, ул.Владе Зечевића,бр.14/1, за издавање употребне  дозволе за 
индивидуалну стамбену  зграду, на катастарској парцели бр.15622 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 и 37/9) 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 Пери Радићу ,из Лознице Ул. Мајор Јаше Ђурђевића,бр.30.  
УПОТРЕБА  ИНДИВИДУАЛНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ у Лозници,на катастарској парцели 15622 
K.O.Лозница,  . спратности По+Пр+1+Пк , категорије „Б“, класификационе ознаке -111012, укупне НЕТО 
површине објекта 399,49  м², укупне БРУТО површине објекта 509,78 м². 
 
ІІ.        Записник о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед , именоване од 
стране инвеститора Решењем од 19.09.2019.год. којом је за  вршиоца техничког прегледа одређена Агенција 
за грађевинарство  ,,Еуропројект 10“ из Лознице, ул.9. маја,бр.11.  
 
Саставни део овог решења  су и : 
 
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број: 952-02-7-006-318/2015 ц, од 10.09. 2015.године 
урађен од стране Друштва за промет и услуге „ГЕОМАКС” д.о.о. Лозница, који је оверио инж.геод.Славиша 
Тешмановић.  
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , број: 952-02-7-006-318/2015 ц, од 10.09. 
2015.године урађен од стране Предузећа за пружање услуга из области геодезије „ГЕОМАКС” д.о.о. 
Лозница, који је оверио инж.геод.Славиша Тешмановић. 
 
    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 Перо Радић, из Лознице,ул.Мајор Јаше Ђурђевића,бр.30. /преко пуномоћника Борисава 
Диздаревића, из Лознице, ул.Владе Зечевића,бр.14/1,поднео је захтев за издавање употребне дозволе 
за индивидуалну стамбену  зграду, на катастарској парцели бр.15622 К.О.Лозница, спратности 
По+Пр+1+Пк , категорије „Б“, класификационе ознаке -111012, укупне НЕТО површине објекта 399,49  
м²; укупне БРУТО површине објекта 509,78 м²,а кроз ЦИС, под бр.ROP-LOZ-28954-IUP-1/2019 и заводни 
број: 351-930/2019-V , дана 24.09.2019.годинe . 

 
        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 – 
Перa Радићa, из Лознице,ул.Мајор Јаше Ђурђевића,бр.30.;надзорног органа- Драгослава Мићића , 
дипл.инж.грађ., лиценца број:  310 В527 05 и одговорног извођача радова- Рајка Марковића, инж.грађ., 
лиценца број:  419 I110 13. 
-Решење о одобрењу изградње - број 351-142/2001-V од 26.06.2001.године издато од Одељења за 
урбанизам,грађевинарство и имовинско-правне и комунално-стамбене послове –Општинске управе СО 
Лозница.  
 
-Главни пројекат на основу кога је издато решење о одобрењу изградње урађен од стране предузећа за 
пројектовање „Пројектинвест“ из Лознице, оверен од стране одговорних пројектаната : 

-.Пројекат Архитектуре оверен од стране одговорног пројектанта Вере Дишић, дипл. инж. арх. , број 
уверења о положеном стручном испиту 3592 од 17.06.1996. год.  
-.Пројекат Конструкције оверен од стране одговорног пројектанта Вере Дишић, дипл. инж. арх. , број 
уверења о положеном стручном испиту 3592 од 17.06.1996. год.  
-.Пројекат ВиК оверен од стране одговорног пројектанта Надежде Младеновић, грађевинског 
техничара. , број уверења о положеном стручном испиту 4561/Г од 16.06.1994. год.  
-.Пројекат Електроинсталација оверен од стране одговорног пројектанта Лазара Марковића, дипл. 
инж. ел. , број уверења о положеном стручном испиту 3389/Е од 27.06.1991. год.  
 

-Извештај о извршеном техничком прегледу  објекта, урађен од стране Агенције за грађевинарство 
,,ЕУРОПРОЈЕКТ 10“ из Лознице, ул.9 маја бр.11, од 23.09.2019.год.  оверен од стране председника Комисије  
,Борисава Диздаревића дипл.инж.грађ., лиценца број: 311 4840 03.  
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број: 952-02-7-006-318/2015 ц, од 10.09. 2015.године 
урађен од стране Друштва за промет и услуге „ГЕОМАКС” д.о.о. Лозница, који је оверио инж.геод.Славиша 
Тешмановић.  
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , број: 952-02-7-006-318/2015 ц, од 10.09. 
2015.године урађен од стране Друштва за промет и услуге „ГЕОМАКС” д.о.о. Лозница, који је оверио 
инж.геод.Славиша Тешмановић.  
-Препис листа непокретности број:6740 К.О. Лозница од 16.09.2019.године издат од РГЗ СКН Лозница ; 
-Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора Борисаву Диздаревићу, из Лознице, 
ул.Владе Зечевића,бр.14/1. 
 

 За  вршење техничког прегледа, од стране инвеститора, именована је  Агенције за грађевинарство 
,,ЕУРОПРОЈЕКТ 10“ из Лознице, ул.9 маја бр.11., а иста је Решењем од 19.09.2019.год.одредила Комисију 
за технички преглед наведеног објекта , у следећем  саставу: 

 
              • Борисава Диздаревића дипл.инж.грађ., лиценца бр. 411 2921 03- председник 
    • Владан Ристивојевић, дипл.инж.ел. , бр.лиценце 350 1065 03-члан 
 
Записником Комисије за технички преглед утврђено је : да је завршена градња, односно извођење радова 
на предметној стамбеној згради, спратности По+Пр+1+Пк, према решењу о одобрењу и одобреном главном 
пројекту ,  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 
,електро мрежу  и да је  подобан за употребу и  предлаже се надлежном органу да изда употребну 
дозволу за предметни стамбени објекат, на катастарској парцели бр.15622 К.О.Лозница,у улици Мајор Јаше 
Ђурђевића,у Лозници.        
 

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 :  9.710,00 динара и  2.550,00 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 ЦЕОП-а са уплатом одговарајуће таксе за 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 
 
 
 


