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Одељење за планирање и изградњу Градске управе, града Лознице, Одсек за спровођење 
обједињене процедуре и планирање поступајући по захтеву Предузећа за производњу промет и 
услуге"STOBEX" ДОО (Матични број правног лица 07573367;ПИБ 101189094) Лозница,ул.Кнеза Милоша 
бр.7, поднетог преко пуномоћника Чикић Љубомира из Лознице, за издавање употребне дозволе, за радове 
из члана 145.Закона о планирању и изградњи –изведене на  реконструкцији постојећег пословног објекта 
,,Аутосервис и анекс'' са променом намене у хотелски објекат, на кп.бр. 12791/1 KO Лозница,површине 
3.33.22 ha, категорије објекта В,класификационе ознаке 121112, 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 и 37/19) , чл.5. Правилника о објектима на које се не примењују одредбе Закона о планирању 
и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр. 82/15 ) , члана 74. Правилника о садржини , начину и поступку израде и начину 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ( „Сл.гласник РС“, бр.72/18 ) , 
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  
 

І.  ОДОБРАВА СЕ, инвеститору Предузећу за производњу промет и услуге"STOBEX" ДОО 
(Матични број правног лица 07573367;ПИБ 101189094) Лозница,ул.Кнеза Милоша бр.7., УПОТРЕБА  радова из 
члана 145.Закона о планирању и изградњи – изведених на  реконструкцији постојећег пословног објекта 
,,Аутосервис и анекс'' са променом намене у хотелски објекат, на кп.бр. 12791/1 KO Лозница,површине 
3.33.22 ha, категорија објекта В,класификациона ознака 121112; спратности Пр до Пр+1 (приземље до 
приземље и један спрат) , бруто површине објекта 2200,06 м² , нето површине објекта 2003,33 м² , висине 6,81 
м, хоризонталног габарита сложеног. Реконструкција је вршена у постојећем габариту и волумену. 
Предрачунска вредност радова је 67.120.670,00 дин. 

 
II. Радови на предметном објекту, изведени су од стране инвеститора,на основу пројектне документације 
урађене од стране Архитектонског бироа,,Чикић''из Лознице, ул.Војводе Мишића бр.1/25,/главни пројектант 
Љубомир Чикић,лиценца бр. 300 1209 03 ИКС/ према Решењу о одобрењу за изградњу, број:ROP-LOZ-29534-
ISAWA-6/2019, заводни број:  351-787/2019-V,од 28.08.2019. године,издатом од стране Градске управе Града 
Лозница – Одељења за планирање и изградњу. 
 
Саставни део овог решења  су и : 
● Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број: 956-006-13/2019 од 08.08. 2019.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: 955-006-13/2019 од 08.08. 2019.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 ,Предузеће за производњу промет и услуге"STOBEX" ДОО (Матични број правног 
лица 07573367;ПИБ 101189094) Лозница,ул.Кнеза Милоша бр.7, поднео је преко пуномоћника Чикић 
Љубомира из Лознице, овом  Одељењу захтев  број ROP-LOZ-28037-IUP-1/2019; заводни број 351-905/2019-V 
дана 17.09.2019. за  издавање  решења којим се одобрава УПОТРЕБА изведених радова из члана 
145.Закона о планирању и изградњи – на реконструкцији постојећег пословног објекта ,,Аутосервис и 
анекс'' са променом намене у хотелски објекат, на кп.бр. 12791/1 KO Лозница; површине 3.33.22 ha, 
категорија објекта В,класификациона ознака 121112; спратности Пр до Пр+1 (приземље до приземље и један 
спрат) , бруто површине објекта 2200,06 м² , нето површине објекта 2003,33 м² , висине 6,81 м, хоризонталног 
габарита сложеног.  
 
        Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију у складу са 
важећим правилницима : 
-Пројекат за извођење-ПЗИ: 
-0 главна свеска бр. 3/17-0, урађена од стране Архитектонског бироа,,Чикић''из Лознице, ул.Војводе Мишића 
бр.1/25,главни пројектант Љубомир Чикић,лиценца бр. 300 1209 03 ИКС;  
-1.Пројекат архитектуре бр. 3/17-1 урађен од стране Архитектонског бироа,,Чикић''из Лознице,ул.Војводе 
Мишића бр.1/25,одговорни пројектант Љубомир Чикић,лиценца бр. 300 1209 03 ИКС;  
-2.Пројекат конструкције бр.72-2.1./16 урађен од стране ,,ПИН ГГ Про''д.о.о.Лозница, ул. Миодрага 
Борисављевића бр.4, одговорни пројектант Гојко Грбић,лиценца бр.310 0479 03 ИКС; 
-3.Пројекат хидротехничких инсталација бр.3/17-3, урађен од стране Архитектонског бироа,,Чикић''из 
Лознице,ул.Војводе Мишића бр.1/25,одговорни пројектант Љубомир Чикић, лиценца бр. 300 1209 03 ИКС;  
-4.Пројекат електроенергетских инсталација бр. Е 01-01-17,урађен од стране ,,Пирамида 2003'' ДОО Лозница, 
одговорни пројектант Милан Крсмановић,лиценца бр. 350 469 03ИКС;  
-5.Пројекат телекомуникационих и сигналних  инсталација бр. АДП 01-02/01-17-1,урађен од стране 
,,ФРЕНКИ-АЛАРМ'' ДОО Ваљево, одговорни пројектанти  Војислав Стевановић,лиценца бр. 353 М033 13 ИКС;  
-6.Пројекат машинских инсталација бр.1-1/17,урађен од стране ,,Термогас – инжењеринг''из Лознице, 
ул.Јована Цвијићабр.9,одговорни пројектант Бранислав Тошић,лиценца бр.330 A945 05 ИКС;  
-Енергетски пасош бр.14/2019,урађен од стране ,,КАПИТАЛ ГРАДЊА'' из Лознице,овлашћено лице Марко 
Видић,бр.овлашћење 381 1776 18 ИКС;  
-Главни пројекат  заштите од пожара бр. П-07-01/01/2017-1,урађен од стране Друштва за заштиту од пожара 
,,Пожар - гас '' ДОО из Лознице ,ул.Георгија Јакшића бб,овлашћено лице Миломир Ковачевић,број овлашћења 
371 I684 10 ИКС; по коме је инвеститор дужан извести радове.  
-Решењу о одобрењу  за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – на  реконструкцији 
постојећег пословног објекта ,,Аутосервис и анекс'' са променом намене у хотелски објекат, на кп.бр. 12791/1 KO 
Лозница, број:ROP-LOZ-29534-ISAWA-6/2019, заводни број:  351-787/2019-V,од 28.08.2019. године 
-Потврда о пријави почетка радова, број:ROP-LOZ-26596-WA-1/2019, заводни број:  351-855/2019-V,од 
06.09.2019. године  
-Сагласност МУП-а РС - Одељење за ванредне ситуације Шабац решењем брoj:09.33 број217-10471/19-1 од 
18.07.2019.године ;  
- Препис листа непокретности број: 5359 К.О. ЛОЗНИЦА;  
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат , број: 956-006-13/2019 од 08.08. 2019.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: 955-006-13/2019 од 08.08. 2019.године урађен 
од стране СГР „ГЕОПРЕМЕР”Лозница, који је оверио струк.инж.геод.Никола Новаковић, геодетска лиценца 
бр.02 0705 18.  



-Oдлуком инвeститoрa  од 24.07.2019.године о  одређен је  вршилац техничког прегледа  “ЕХГ-ТЕХНИКА“ д.о.о. 
Лозница ,ул.Ђуре Јакшића, бр.12. Одговорно лице / заступник: Владан Ристивојевић дипл инж ел. 
-Комисија  за Технички преглед  именована је од стране “ЕХГ-ТЕХНИКА“ д.о.о. Лозница OДЛУКОМ O 
ИMEНOВAЊУ КOMИСИJE број: 03-ТР/19, од 24.07.2019. год у саставу: 

 
1.Владан Ристивојевић,дипл.инж.ел. – председник,  лиценца ИКС 350 1065 03  
2. Вера Д. Митровић Дишић, дипл.инг.арх -члан ,  лиценца број ИКС 300 8163 04   
3.Данило Марковић дипл.инж.грађ.-члан, лиценца број ИКС 310 1379 03   
4.Зоран Полић,дипл.инж.маш. -члан,лиценца ИКС 330 C059 05  

 
Комисија образована наведеним решењем извршила је технички преглед изведених радова на 

предметном објекту  и Записник о извршеном техничком прегледу доставила овом Одељењу уз захтев за 
издавање употребне дозволе. 

Записником Комисије за технички преглед утврђено је : да су изведени радови у свему према 
Решењу о одобрењу за извођење радова, да нема примедби и недостатака на изведене радове , да је објекат  
након изведених радова безбедан и да се изведеним радовима обезбеђује његово несметано коришћење , да је 
прикључен на водоводну , канализациону и електро мрежу  и да је објекат након изведених  предметних 
радова подобан за употребу и предлаже надлежном органу да изда употребну дозволу.  
 

Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а сходно члановима 154. и 158. 
Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09 , 81/09-испр. , 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) , члану 5.Правилника о објектима на које се не 
примењују одредбе Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.82/15 ) , члану 74. Правилника о 
садржини , начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објекта ( „Сл.гласник РС“, бр.72/18 ) , 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 
обј. , 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 чл.136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.глас.РС“, бр.18/2016 ) . 
 
-Таксе за ово решење наплаћене су у износу од :  18.780,00 + 320,00 динара и  1.000,00 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, преко овог Одељења. 
Жалба се предаје преко овог Одељења са уплатом,путем ЦЕОПа, 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 
 



 
 


