
 
Република Србија  
ГРАД ЛОЗНИЦАГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу  
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање  
Број: ROP-LOZ-6109-IUP-5/2020  
Заводни број: 351-302/2020-V  
Датум:11.05.2020.године  
Лозница , ул.Карађорђева бр.2 
 

 Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву Стојана 
Ранковића,ул.Булевар Доситеја Обрадовића,бр.44.,Лозница, за издавање употребне дозволе за 
вишепородични стамбени oбjeкат По+П+2+Пк нa к.п.бр.5020 К.O.Лозница, у Лозници , у Улици Бранка 
Радичевића број 4, (предмет техничког пријема је надоградња предметног објекта), а на основу чланова 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 ) , Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“, бр.68/19 ) , Правилника о садржини и начину 
вршења тех.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 , 29/16 и 78/19 ) и члана 136. Закона о општем управном 
поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.95/2018 ) , доноси :  

 
Р Е Ш Е Њ Е 
  

І.ОДОБРАВА СЕ инвеститору Стојану Ранковићу,ул.Булевар Доситеја Обрадовића,бр.44.,Лозница, 
употреба  вишепородичног стамбеног oбjeкта По+П+2+Пк нa к.п.бр.5020 К.O.Лозница, у Лозници , у Улици 
Бранка Радичевића број 4, (предмет техничког пријема је надоградња предметног објекта: стан бр. 5 - дуплекс 
на 1. и 2. спрату, 2. спрат + поткровље) укупне нето површине- 434.31 м2 и бруто површине- 518,82 м2.  
 

Површине и нумерација посебних делова објекта су у Елаборату геодетски радова за изведени објекат 
и посебне делове објекта , број: 952-006-39007/2020,од 24.04.2020.год, урађен од Бироа за геодезију и 
пројектовање „ГЕО ПРЕМЕР МС“ Мирко Страиловић пр. , Крупањ , и то дате као :  
 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА: 
стамбени објекат број 1. на К.П.5020 у К.О.Лозница 
 

пд број       намена посебног дела      етажа       површина м2  Ималац права 

5  Стан(дуплекс)  први спрат        46,65   Ранковић Стојан (Ђорђе) 

5  Стан(дуплекс)  други спрат       83.21   Ранковић Стојан (Ђорђе) 

Укупна површина посебног дела 5 – дуплекс:              129,86 

 

9   стан    други спрат   84,90  Јовановић Душица (Гвозден) 

Ранковић Стојан (Ђорђе) 

10   стан    други спрат   52,94   Ранковић Стојан (Ђорђе) 

11  стан    поткровље   95,95   Ранковић Стојан (Ђорђе) 

12   стан    поткровље   67,52   Ранковић Стојан (Ђорђе) 

13   стан    поткровље   52,22   Ранковић Стојан (Ђорђе) 

 
Нампомена: на становима: 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 није било реконструкције и промене површина. 
 

 

 



Радови на предметном објекту изведени су од инвеститора , а у свему према :  
 
-Решењу о грађевинској дозволи бр: ROP-LOZ-6109-CPI-4/2019, заводни број:351-662/2019. од 26.07.2019;  
-Потврда о пријави почетка радова број: ROP-LOZ-24090-WA-1/2019, зав.бр.351-767/2019 од 
15.08.2019.године;-Потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу: заводни број: 356-117/2018-V од 
15.11.2019. године. 
 

II. Извештај о техничком прегледу изведених радова Комисије за технички преглед , именоване од 
инвеститора Одлуком од 15.04.2020.год. и Одлуком бр.15/04/2020 од 15.04.2020.године , вршиоца техничког 
прегледа Инжењерске делатности и техничко саветовање “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница Жикице Јовановића 
19а,бр. 15/04/2020 од 15.04.2020.године, оверен од председника Комисије Јелене Грујић , маст.инж.арх. 
лицeнцa бр. 300 Р285 17 ИКС , којим је утврђено да је завршена градња објекта и његова подобност за 
употребу , чини саставни део овог решења .  
 

Саставни део овог решења су и :  
 
-ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА – Вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр.5020 К.О. Лозница , у 
Лозници , у ул.Бранка Радичевића инвеститора Стојана Ранковића, израђен од стране „„АРХИТЕКТОН-01“ ПР 
ЛОЗНИЦА, оверен од стране главног пројектанта Владимира Павловића, дип.инж.арх. , лиценца број: 300 
М470 13 ИКС , који садржи потребну текстуалну , нумеричку и графичку документацију за радове који су 
изведени на објекту.  
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат , бр. 952-006-39007/2020,урађен од Бироа за геодезију и 
пројектовање „ГЕО ПРЕМЕР МС“ Мирко Страиловић пр. , Крупањ, ул.Јединства бр.1а , оверен од Мирка 
Р.Страиловића , струковни инж. геодезије , геодетска лиценца другог реда број:02 0585 15 РГЗ . 
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , бр. 952-006-39007/2020.урађен од Бироа за 
геодезију и прој. „ГЕО ПРЕМЕР МС“ МиркоСтраиловић пр.,Крупањ, ул.Јединства бр.1а , оверен од Мирка Р. 
Страиловића , струковни инж.геодезије , геодетска лиценца другог реда број: 02 0585 15 РГЗ.  
-ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ број:11/20 од 24.04.2020 године урађен од стране “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница 
Жикице Јовановића 19а, оверен од овлашћеног лица Марка Р.Видића, дипл.инж.ел. , лиценца број: 381 
1776 18 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 Стојан Ранковић,ул.Булевар Доситеја Обрадовића,бр.44.,Лозница, поднео је захтев 
овом Одељењу,путем ЦЕОП-а, број: ROP-LOZ-6109-IUP-5/2020,заводни број: 351-302/2020-V, Одељењу за 
планирање и изградњу Градске управе Лозница, за издавање употребне дозволе, за вишепородични 
стамбени oбjeкат По+П+2+Пк нa к.п.бр.5020 К.O.Лозница, у Лозници , у Улици Бранка Радичевића број 4, 
(предмет техничког пријема је надоградња предметног објекта: стан бр. 5 - дуплекс на 1. и 2. спрату, 2. спрат + 
поткровље) укупне нето површине- 434.31 м² и бруто површине- 518,82 м², дана 30.04.2020.године.  
 

Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио , у складу са важећим правилницима:  
 
- Извештај о техничком прегледу , број: 15/04/20 од 15.04.2020.године , који је урађен од стране Инжењерске 
делатности и техничко саветовање “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница Жикице Јовановића 19а,бр. 15/04/2020 од 
15.04.2020.године, оверен од председника Комисије Јелене Грујић , маст.инж.арх. лицeнцa бр. 300 Р285 17 
ИКС. 



-Решењу о грађевинској дозволи бр: ROP-LOZ-6109-CPI-4/2019, заводни број:351-662/2019. од 26.07.2019;  
-Потврда о пријави почетка радова број: ROP-LOZ-24090-WA-1/2019, зав.бр.351-767/2019 од 
15.08.2019.године; 
-Потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу: заводни број: 356-117/2018-V од 15.11.2019. 
године. 
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат , бр. 952-006-39007/2020,урађен од Бироа за геодезију и 
пројектовање „ГЕО ПРЕМЕР МС“ Мирко Страиловић пр. , Крупањ, ул.Јединства бр.1а , оверен од Мирка 
Р.Страиловића , струковни инж. геодезије , геодетска лиценца другог реда број:02 0585 15 РГЗ . 
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , бр. 952-006-39007/2020.урађен од Бироа за 
геодезију и прој. „ГЕО ПРЕМЕР МС“ МиркоСтраиловић пр.,Крупањ, ул.Јединства бр.1а , оверен од Мирка Р. 
Страиловића , струковни инж.геодезије , геодетска лиценца другог реда број: 02 0585 15 РГЗ.  
-Енергетски пасош за вишепородични стамбени oбjeкат По+П+2+Пк нa к.п.бр.5020 К.O.Лозница, урађен од 
Инж. делат. и тех.саветовање „Капитал градња“ Лозница , Жикице Јовановића 19а , број пасоша: 11/20 од 
24.04.2020 године, оверен од овлашћеног лица Марка Р.Видића, дипл.инж.ел. , лиценца број: 381 1776 18 
ИКС ;  

- Препис листа непокретности број: 5888 К.О. Лозница , од 19.03.2019.год. , издат од РГЗ СКН Лозница ;  

- Пројекат изведеног објекта вишепородичног стамбеног објектана к.п.бр.5020 К.О. Лозница , у Лозници , у 
ул.Бранка Радичевића инвеститора Стојана Ранковића, израђен од стране „„АРХИТЕКТОН-01“ ПР ЛОЗНИЦА, 
оверен од стране главног пројектанта Владимира Павловића, дип.инж.арх. , лиценца број: 300 М470 13 ИКС. 
 

- Потврда , број: 952-04-006-6544/2020 од 11.05.2020.године , издата од РГЗ СКН Лозница , у вези Елабората 
геодетских радова изведеног објекта , урађеног од Бироа за геод. и прој. „ГЕО ПРЕМЕР МС“ Мирко Страиловић пр. , 
Крупањ , Јединства 1а , овереног од Мирка Р.Страиловића , струк.инж.геод. , геодетска лиценца другог реда број: 02 
0585 15 РГЗ .  

Комисија за технички преглед , именована од инвеститора Одлуком од 15.04.2020.год. и Одлуком 
бр.15/04/2020 од 15.04.2020.године , вршиоца техничког прегледа Инжењерске делатности и техничко 
саветовање “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница Жикице Јовановића 19а,бр., образована је за преглед наведеног 
објекта у саставу :  

1. Јелена Грујић , маст.инж.арх. , лицeнцa бр. 300 Р285 17 и 400 L115 18,прeдсeдник и члaн зa 
архитектуру,конструкцију и хидрoтeхничкe инстaлaциje 
2. Марко Видић , дипл.инг.eл. , лицeнцa бр.353 1030 09 ИКС , члан Комисије за електротехничке 
инсталације 

 

Комисија за технички преглед, извршила је технички преглед изведених радова на предметном објекту 
у периоду од 16.04.2020. до 25.04.2020 године и Извештај о извршеном техничком прегледу број: 15/04/20 од 
25.04.2020.године , доставила овом Одељењу уз захтев за издавање употребне дозволе .  

Извештајем Комисије за технички преглед 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 комуналну инфраструктуру и да се 
предлаже надлежном органу да изда употребну дозволу за вишепородични стамбени 
oбjeкат,спратности По+П+2+Пк ( за надограђени део предметног објекта: стан бр. 5 - дуплекс на 1. и 2. 
спрату, 2. спрат + поткровље) укупне нето површине- 434.31 м2 и бруто површине- 518,82 м2), нa 
к.п.бр.5020 К.O.Лозница, у Лозници, у Улици Бранка Радичевића број 4., инвеститора Стојана Ранковића, 
ул.Булевар Доситеја Обрадовића,бр.44.,Лозница 
 
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-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 ) , Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“, бр.68/19 ) , Правилника о садржини и начину вршења 
тех.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 , 29/16 и 78/19 ) и члану 136. Закона о општем управном поступку ( 
„Сл.гласник РС“, бр.95/2018) .  



 
Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у износу од : 
6.965,00 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 ) , наплаћена је у износу од :  9.710,00 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 
 

 
 


