
Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-10653-IUP-3/2019 

Заводни број: 351-765/2019-V 

Датум: 16.08.2019.године 

Лозница , ул.Карађорђева  бр.2 

 

     Одељење за планирање и изградњу Градске управе Града Лозница , решавајући по захтеву 

Републичке дирекције за имовину Републике Србије ( МБ: 17114450 ) из Београда, Краља Милана 

16 , поднетог од пуномоћника Предузећа „Пирамида 2003“ д.о.о. Лозница и то овлашћеног лица 

Зорана Б.Андрића , за издавање употребне дозволе за адаптацију и реконструкцију објекта „Кур 

салон“ на к.п.број: 449/1 К.О. Бања Ковиљача , а на основу чланова 145.став 7. , 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.глас.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 
 

     I. ОДОБРАВА СЕ инвеститору Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије  ( МБ: 

17114450 ) из Београда , Краља Милана 16 , употреба адаптираног и реконструисаног објекта 

„Кур салон“ на кат.парцели број: 449/1 К.О. Бања Ковиљача , у ул.Парк бр.4, Бања Ковиљача, 
категорије – В , класификационе ознаке – 121 112, 121 114 и 126 102 ; спратности: По+Пр+1 ; 

габарит објекта : сложен , дат у техничкој документацији ; УБГП објекта : 3.753,43м² ( нето 

површине објекта 2.980,36м² ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Радови на предметном објекту изведени су према :  

 Решењу о одобрењу за изградњу бр.ROP-LOZ-9551-ISAW-1/2018 , зав.бр.351-240/2017-V, 

од 23.04.2018.године ; Потврди о пријави почетка радова бр.ROP-LOZ-10653-WA-1/2018 , 

зав.бр.351-271/2018-V од 26.04.2018.год. и Решењу којим се даје сагласност на техничку 

документацију у погледу предвиђености мера заштите од пожара , од МУП РС, Сектор за 

ванредне ситуације, Оделење у Шапцу, под 09/34 број: 217-18266/18-1 од 27.12.2018.године . 

 

    II. Записник о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед од 

20.06.2019.године, именоване од инвеститора Одлуком под 08 број: 404-280/2018 од 07.12.2018.год. 

и Решењем од 17.12.2019.г. вршиоца техничког прегледа Предузећа „Пирамида 2003“ доо Лозница , 

ул.Пашићева бр.5/5, оверен од одговорног лица–председника Комисије Милана З.Крсмановића, 

дипл.инж.ел. , лиц.бр.350 4693 03 ИКС , којим је утврђено да је завршена градња објекта и његова 

подобност за употребу и Решење којим се утврђује да су спроведене мере заштите од пожара , 

од МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Оделење у Шапцу, под 09.33 број: 217-3705/19-1 од 10. 

06.2019.године ,  чине саставни део овог решења . 

 

       Саставни део овог решења  су и : 

 Пројекат за извођење за адаптацију и реконструкцију објекта „Кур салон“ на к.п.бр.449/1 К.О. 

Бања Ковиљача, урађен од Архитектонског бироа ,,Чикић'' Лозница, ул.Војводе Мишића 

бр.1/25, оверен од главног пројектанта Љубомира Б.Чикића , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 1209 03 

ИКС , који је потписан и оверен са посебним изјавама и тиме потврђено да је изведено 

стање објекта једнако пројектованом стању ; 

 Елаборат геодетских радова за изведени објекат и Елаборат геодетских радова за подземне 

инсталације , број: 955-006-20140/2019 од 15.07.2019.године , урађени од Друштва за промет и 

услуге „ГЕОМАКС“д.о.о. Лозница, ул.Б.Д.Обрадовића 6 , оверени од Славише С.Тешмановића, 

инж.геод. , геод.лиценца другог реда број: 02 0214 12 РГЗ ; 



 

 

 Енергетски пасош адаптираног и реконструисаног објекта „Кур салон“ на к.п.бр.449/1 К.О. 

Бања Ковиљача, број пасоша: 198-19 од 08.01.2019.године, урађен од „ŠIPING“ д.о.о. Београд, 

Драгана Ракића 20Е , оверен од одговорног инжењера енер.ефикасности Слађане М.Ковачевић , 

дипл.инж.маш. , лиценца број: 381 0285 12 ИКС . 

 

    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 Републичка дирекција за имовину Републике Србије ( МБ: 17114450 ) из 

Београда , ул.Краља Милана бр.16 ,  поднела је , путем ЦЕОП-а , преко пуномоћника Предузећа 

„Пирамида 2003“ д.о.о. Лозница и то овлашћеног лица Зорана Б.Андрића , Одељењу за планирање и 

изградњу Градске управе Града Лозница , захтев за издавање употребне дозволе број: ROP-LOZ-

10653-IUP-3/2019 , зав.бр.351-765/2019-V , дана 15.08.2019.год. , за адаптацију и реконструкцију 

објекта „Кур салон“ на кат.парцели број: 449/1 К.О. Бања Ковиљача . 

             Уз захтев инвеститор је приложио документацију у складу са важећим правилницима : 

- Записник о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед од 

20.06.2019.године , који је урађен од Предузећа „Пирамида 2003“ доо Лозница , Пашићева 5/5 , 

оверен од одговорног лица–председника Комисије Милана З.Крсмановића , дипл.инж.ел. , 

лиц.бр.350 4693 03 ИКС , којим је утврђено да је завршена градња објекта и његова подобност 

за употребу и Решење којим се утврђује да су спроведене мере заштите од пожара , од 

МУП РС, Сектор за ванредне ситуације , Оделење у Шапцу , под 09.33 број: 217-3705/19-1 од 

10.06.2019.године ; 
- Решењу о одобрењу за изградњу бр.ROP-LOZ-9551-ISAW-1/2018 , зав.бр.351-240/2017-V, од 

23.04.2018.године ; Потврди о пријави почетка радова бр.ROP-LOZ-10653-WA-1/2018 , 

зав.бр.351-271/2018-V од 26.04.2018.год. и Решењу којим се даје сагласност на техничку 

документацију у погледу предвиђености мера заштите од пожара , од МУП РС, Сектор за 

ванредне ситуације, Оделење у Шапцу, под 09/34 број: 217-18266/18-1 од 27.12.2018.године ; 

- Елаборат геодетских радова за изведени објекат и Елаборат геодетских радова за 

подземне инсталације , број: 955-006-20140/2019 од 15.07.2019.године , урађени од Друштва 

за промет и услуге „ГЕОМАКС“д.о.о. Лозница, ул.Б.Д.Обрадовића 6 , оверени од Славише 

С.Тешмановића, инж.геод. , геод.лиценца другог реда број: 02 0214 12 РГЗ ; 

- Пројекат за извођење за адаптацију и реконструкцију објекта „Кур салон“ на к.п.бр.449/1 

К.О. Б.Ковиљача , урађен од Архитектонског бироа ,,Чикић'' Лозница , Војводе Мишића 1/25 , 

оверен од главног пројектанта Љубомира Б.Чикића, дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 1209 03 ИКС , 

који је потписан и оверен са посебним изјавама - прилози бр.7 , и тиме потврђено да је 

изведено стање објекта једнако пројектованом стању  и то од : 

 инвеститора : одговорног лица Јована Воркапића , директора Републичке дирекције за 

имовину Републике Србије из Београда ;  

 одговорних извођача радова : одговорног лица Јован Луковића , директора генералног 

извођача радова „Изолинвест“ д.о.о. Београд, Волгина 73 и 1. Momčilo Cicvarić dipl.inž.građ. 

broj licence 410 6303 04 – odgovorni rukovodilac radova, za izvođenje građevinskih i građevinsko-

zanatskih radova 2. Predrag Vezmar dipl.inž.građ. broj licence 411 J947 16 za izvođenje instalacija 

vodovoda i kanalizacije 3. Milorad Jovanović dipl.inž.maš. broj licence 430 5503 04 za izvođenje 

mašinskih i termotehničkih instalacija 4. Pavle Jelenković dipl.inž.el. broj licence 450 9935 06 za 

izvođenje elektroenergetskih instalacija jake struje 5. Tomo Robović dipl.inž.el. broj licence 453 

1288 14 za izvođenje elektroenergetskih instalacija slabe struje ; 6. Dejan Stanojev dipl.inž.el. broj 

licence 453 F161 10, odgovornog izvođača radova za stabilni system dojave požara ;   



 

 и стручног надзора : одговорног лица Мирослава Миловановића , Управе за заједничке 

послове Републичких органа из Београда и 1. Deana Vlasak dipl.inž.arh. br.licence 300 A245 04 

2. Miroslav Milovanović dipl.inž.građ. broj licence 410 H064 12 3. Aca Pešić dipl.inž.maš. broj 

licence 430 5532 04 4. Snežana Bikicki dipl.inž.el. broj licence 450 1117 03 5. Dragana Veljković 

dipl.inž.el. broj licence 353 N778 14 6. Ranko Opačić dipl.inž.el. broj licence 353 8569 04 i MUP 

09-152-3364/15 7. Marko Nikolić dipl.inž.maš. broj licence 330 P578 17 8. Miloš Mataruga 

dipl.inž.maš. broj licence 330 D516 06 i MUP 07-152-289/14 . 

 

- Енергетски пасош адаптираног и реконструисаног објекта „Кур салон“ на к.п.бр.449/1 

К.О. Бања Ковиљача, број пасоша: 198-19 од 08.01.2019.године, урађен од „ŠIPING“ д.о.о. 

Београд, Драгана Ракића 20Е , оверен од одговорног инжењера енер.ефикасности Слађане 

М.Ковачевић , дипл.инж.маш. , лиценца број: 381 0285 12 ИКС . 

 

   Комисија за технички преглед именована од инвеститора Одлуком под 08 број: 404-280/2018 

од 07.12.2018.год. и Решењем од 17.12.2019.год. вршиоца техничког прегледа Предузећа „Пирамида 

2003“ доо Лозница , ул.Пашићева бр.5/5,  образована је за преглед наведеног објекта у саставу : 

 

 Милан З.Крсмановић , дипл.инг.ел. ,      лиценце број: 350 4693 03 и 381 0922 13 ИКС , 

 Владимир В.Павловић , дипл.инг.арх. ,  лиценца број: 300 М470 13 ИКС , 

 Зоран Б.Андрић , дипл.инг.грађ. ,            лиценца број: 311 4194 03 ИКС , 

 Драган С.Млађеновић, дипл.инг.маш. ,  лиценце број: 330 2265 03 и 381 0671 13 ИКС . 

                     

    Комисија образована наведеним Одлукама извршила је технички преглед изведених радова на 

предметном објекту у периоду од 20.12.2018.године до 22.01.2019.године и Записник о извршеном 

техничком прегледу од 20.06.2019.године доставила преко подносиоца овом Одељењу уз захтев за 

издавање употребне дозволе број: ROP-LOZ-10653-IUP-3/2019 , заводни број: 351-765/2019-V , дана 

15.08.2019.године . 

 

        Записником Комисије за технички преглед од 20.06.2019.год. и Решењем којим се утврђује 

да су спроведене мере заштите од пожара , од МУП РС , Сектор за ванредне ситуације , Оделење 

у Шапцу , под 09.33 број: 217-3705/19-1 од 10.06.2019.године , утврђено је : да је завршена градња 

целог објекта према издатим решењима и одобреним пројектима који су достављени уз захтев , 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 осталу комуналну инфраструктуру  и да се предлаже  надлежном органу да изда 

употребну дозволу за адаптирани и реконструисани објекат „Кур салон“ на кат.парцели број: 

449/1 К.О. Бања Ковиљача , у ул.Парк бр.4, Бања Ковиљача.    
 

       Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења, а сходно чл.145.став 7. , 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 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.глас.РС“, 

бр.27/15 и 29/16 ) и члану 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ) . 

 

     Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у 

износу од :  15.000,00 динара  +  2.000,00 динара .   

        Републичка административна такса за подношење захтева и издавање овог решења , у складу са 

Законoм о републичким адм.таксама ( „Сл.глас.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-ис. и 50/18 ) , наплаћене су у износу од: 320,00 динара +18.780,00 

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 одговарајућом таксом 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 . 

 

        

Обрадио 

Слободан Гајић , дипл.инж.грађ.  

                                   
            ШЕФ ОДСЕКА                                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 _____________________________                          ______________________________                          

Весна Стефановић , дипл.инг.грађ.                                           Владан Трипковић , дипл.пр.планер 

 

 

Достављено :  

- подносиоцу захтева , 

- у списе , 

- грађевинској инспекцији , 

- имаоцима јавних овлашћења  

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС . 

                       


