
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број: ROP-LOZ-32525-IUP-1/2020 
Заводни број: 351-1053/2020 -V 
Датум: 12.11.2020 године 
Лозница , ул.Карађорђева бр.2  

 
            Градска управа Града Лозница – Одељење за планирање и изградњу поступајући по захтеву 

који je поднеo инвеститор Сабина / Алије / Сакић, Београд, (ЈМБГ: 1807959188895),ул.Јелисавете 
Начић,бр.22/26., преко пуномоћника Зорана Глишића, из Корените,за издавање употребне  дозволе за 
ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ СТАНА, бр 1 на приземљу, у другом улазу зграде 
број 1,улица Светог Саве, бр.12-14 у  Лозници на катастарској парцели бр.5090 К.О.Лозница, 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 Сабини/ Алије / Сакић, из Београда, (ЈМБГ: 1807959188895),ул.Јелисавете 
Начић,бр.22/26., преко пуномоћника Зорана Глишића, из Корените,УПОТРЕБА  једаног мањег стана и једног 
пословног простора,који су настали  ИЗВОЂЕЊЕМ  РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ СТАНА бр 
1 на приземљу, у другом улазу зграде број 1,улица Светог Саве, бр.12-14 у  Лозници, -Претварање једног већег 
стана у један мањи стан и један пословни простор - на катастарској парцели бр.5090 К.О.Лозница, категорије 
објекта „Б“ и зграде В класификационе ознаке 112221; УКУПНЕ НЕТО површине 98,18м²; укупне БРУТО површине 
123,26 м². 

   
       Спецификација површина:  

НЕТО површина локала      47,81 м², 
НЕТО површина стана      44,98 м², 
НЕТО површина степеништа       5,39 м², 
УКУПНА НЕТО површина     98,18 м² 

 
 

ІІ. ИЗВЕШТАЈ О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ Бр: Т.P. 30/07/2020. Комисије за технички преглед , одређене  од 
стране инвеститора Одлуком инвеститора од 10.07.2020.год. којом је за  вршиоца техничког прегледа одређена 
Агенција за грађевинарство  ,,Еуропројект 10“ из Лознице, ул.9. маја,бр.11, овлашћено лице Борисав 
Диздаревић дипл.инж.грађ., лиценца број: 311 4840 03.  
  
Саставни део овог решења  су и : 
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат, број: 952-006-80745/20206 од 10.07.2020.год.  ,урађен од 
стране Бироа за геодезију и пројектовање “ГЕО ПРЕМЕР МС“, Крупањ, одговорно лице: Страиловић Мирко-
струк. инж.геод. лиценца број 02 0705 18 ; 
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације,. број:  952-006-80745/20206  од 10.07.2020.год.  
урађен од стране Бироа за геодезију и пројектовање “ГЕО ПРЕМЕР МС“, Крупањ, одговорно лице: Страиловић 
Мирко-струк. инж.геод. лиценца број 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 САКИЋ / Алије / САБИНА, Београд, (ЈМБГ: 1807959188895),ул.Јелисавете Начић,бр.22/26., 
поднела је,преко пуномоћника Зорана Глишића, из Корените,захтев, за издавање употребне  дозволе за 
ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ СТАНА бр 1 на приземљу, у другом улазу 
зграде број 1,улица Светог Саве, бр.12-14 у  Лозници, на катастарској парцели бр.5090 К.О.Лозница,а 
кроз ЦИС, под бр. ROP-LOZ-32525-IUP-1/2020,заводни број: 351-1053/2020 –V,дана 09.11.2020 године. 
 
        Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију у складу са 
важећим правилницима : 
 
- ИЗЈАВА ИНВЕСТИТОРА, И ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

Иинвеститора –  Сабине / Алије / Сакић, Београд, ул.Јелисавете Начић,бр.22/26;Главног пројектанта -
Максић Зорана,дипл.инж.грађ.лиценца број 310 6373 03 , за   Пројекат архитектуре, конструкције и ВиК и 
Главног пројектанта,Владана Ристивојевића, дипл.инж.ел.лиценца, број 350 1065 03 за Пројекат 
електротехничких и телекомуникационих инсталација. 
-Решење о Одобрењу изградње–број 351-426/2009-V од 05.10.2009.године издато од Одељења за 
планирање и изгрању–Градскеуправе Града Лозница  и  Потврда о пријави извођења радова на 
реконструкцији и адаптацији – број 351-615/2009-V од 04.03.2011.године издато од Одељења за планирање 
и изгрању–Градскеуправе Града Лозница.  
 
-ГЛАВНИ Пројекат Реконструкције и промене намене дела стана - израдило правно лице друштво за 
производњу,промет и услуге „PD in System„д.о.о. из Лознице са овером Одговорног пројектанта Предрага 
Добиловића диг са лиценцом број 311 4228 04 са урађеном техничком контролом од стране правног лица „ 
МЈМ БИРО “пр Жељко Ракић овереном од стране одговорног пројектанта Жељка Ракића диг -од кога се у 
току извођења радова на реконструкцији и адаптацији одступило и за потребе извођења техничког прегледа 
изведених радова и за потребе одржавања објекта урађен је  ПИО ПРОЈЕКАТ. 
  
- ПИО Пројекат Реконструкције и адаптације дела стана са променом намене израдило правно лице 
"SGR MAXING" Максић Зоран,пр. из Лознице:  

-.Пројекат Архитектуре оверен од стране одговорног пројектанта Зорана 
Максића,дипл.инж.грађ.лиценца број 310 6373 03 
-.Пројекат Конструкције оверен од стране одговорног пројектанта Зорана 
Максића,дипл.инж.грађ.лиценца број 310 6373 03 
-.Пројекат ВиК оверен од стране одговорног пројектанта Зорана Максића,дипл.инж.грађ.лиценца 
број 310 6373 03 
-.Пројекат Електроинсталација оверен од стране одговорног пројектанта Владана Ристивојевића 
дие, лиценца број 350 1650 03 

 
-Извештај о извршеном техничком прегледу  објекта, урађен од стране Агенције за грађевинарство 
,,ЕУРОПРОЈЕКТ 10“ из Лознице, ул.9 маја бр.11, од 10.07.2020.год.  оверен од стране председника Комисије  
,Борисава Диздаревића дипл.инж.грађ., лиценца број: 311 4840 03.  
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат, број: 952-006-80745/20206 од 10.07.2020.год.  
 ,урађен од стране Бироа за геодезију и пројектовање “ГЕО ПРЕМЕР МС“, Крупањ, одговорно лице: 
Страиловић Мирко-струк. инж.геод. лиценца број 02 0705 18 ; 
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације,. број:  952-006-80745/20206  од 10.07.2020.год.  
урађен од стране Бироа за геодезију и пројектовање “ГЕО ПРЕМЕР МС“, Крупањ, одговорно лице: 
Страиловић Мирко-струк. инж.геод. лиценца број 02 0705 18; 
-Потврду број: 952-006-19026/2020 од 09.11.2020. године, које је издао Републички геодетски завод Београд,  
Служба за катастар непокретност Лозница,да је Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне 
делове објекта број. 952-006-80745/2020 од 10.07.2020.год. урађен за потребе издавања употребне дозволе 
урађен у складу са чланом 100. Правилника о катастарском премеру; 
 
-Препис листа непокретности број: 11605  К.О. Лозница од 16.07.2020.године издат од РГЗ СКН Лозница ; 
-Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора Зорану Глишићу,из Корените. 
 



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 10.07.2020.год.одредила Комисију 
за технички преглед наведеног објекта , у следећем  саставу: 

 
           • Борисав Диздаревић дипл.инж.грађ., - председник- 
    лиценца бр. 411 2921 03, АиГ,Конструкција,ВиК  

• Весна Ковачевић ,дипл.инж.ел .,- члан- 
лиценца бр. 350 A934 05 и овлашћење број 152-198/13 ,ЕЛ  и ППЗ 

 
Записником Комисије за технички преглед утврђено је : да је завршена градња, односно извођење радова 
на претварању једног већег стана у један мањи стан и један пословни простор ( СТАНА бр 1 на приземљу, у 
другом улазу зграде број 1,улица Светог Саве, бр.12-14 у  Лозници на катастарској парцели бр.5090 
К.О.Лозница),  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. 
        

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 : 620,00 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 ) , наплаћене су 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 
 
 
 



 
 

 


