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               Градска управа Града Лозница – Одељење за планирање и изградњу поступајући по 
захтеву који je поднеo инвеститор  Владан Максимовић, (ЈМБГ: 1711971773631),ул. Дринске 
дивизије 198 , Руњани, захтев поднет преко пуномоћника Сретена Игњатовића,из Лознице,,за 
издавање употребне дозволе за пословни објекат за прераду меса, на катастарској парцели 
број: 1969/1 К.О. Руњани , у Руњанима, 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 Владану Максимовићу, (ЈМБГ: 1711971773631),ул. Дринске 
дивизије 198,из Руњана,Лозница,/захтев поднет преко пуномоћника Сретена Игњатовића,из 
Лознице/,УПОТРЕБА пословног објекта за прераду меса на катастарској парцели број: 1969/1 
К.О. Руњани , у Руњанима , Дринске дивизије 198, категорије – Б , класификационе ознаке – 125 
101 , површина парцеле: 2.228м² ; габарита:дат у техничкој документацији, површина земљишта под 
објектом 344,76м² ; спратности: Пр (приземље) ; намене: простор за прераду меса и складиштење, а 
у осталом делу простор за комуникације, пратеће и помоћне просторије ; максималне висине – слеме 
: 4,85м ; УБГП: 283,46м² ( нето површине 256,29м² ). 
 
Спецификација површина: 
Приземље :  
1. УЛАЗНИ ПРОСТОР    66,72 м2  
2. ПРИЈЕМ МЕСА       9,00 м2  
3. РАСЕЦАЊЕ И ОБРАДА    51,08 м2  
4. КОМОРА ЗА МЕСО      7,56 м2  
5. КОМОРА ЗА МЕСО      9,60 м2  
6. КОМОРА ЗА МЕСО      3,76 м2  
7. ХЛАЂЕЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ       3,74 м2  
8. СКЛАДИШТЕЊЕ ЗАЧИНА        1,95 м2  
9. ХЕМИЈСКО ОДРЖ. ОПРЕМЕ  10,64 м2  
10. ПАКОВАЊЕ ПРОИЗВОДА     6,07 м2  
11. АМБАЛАЖА       2,57 м2  
12. ТЕРМИЧКА ОБРАДА    12,60 м2  
13. ХОДНИК        7,17 м2  
14. ХЛАДНО ДИМЉЕНО      3,45 м2  
15. ХЛАДНО ДИМЉЕНО      3,45 м2  
16. ТРПЕЗАРИЈА     10,84 м2  
17. САНИТАРНИ БЛОК      2,70 м2  



18. КОНФИСКАТ       2,35 м2  
19. ГАРАЖА      41,04 м2  

УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ (нето):   256,29 м2  
УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ (бруто):   283,46м2 
 
ІІ. ИЗВЕШТАЈ О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ Комисије за технички преглед , одређене Одлуком 
инвеститора од 06.10.2020.год. којом је за вршиоца техничког прегледа одређен  ПРОЈЕКТНИ БИРО 
"АРХИ СТУДИО " Марко Митровић предузетник ,Лозница , Краља Петра I 36-38, овлашћено лице 
Марко Митровић дипл.инж.арх. лиценца ИКС 300 М661 13. 
 
 Саставни део овог решења су и: 
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објектa ,бр. 952-006- 
129563/2020 од 16.10.2020, урађен од стране геодетске организације „ГЕОДЕТ ДБ” , који је оверио 
дипл.инж.геод.Раде Матић, геодетска лиценца  број 01 006 310 ИКС.  
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације, бр. 952-006-129563/2020од 16.10.2020 
урађен од стране геодетске организације „ГЕОДЕТ ДБ” , који је оверио дипл.инж.геод.Раде Матић, 
геодетска лиценца  број 01 006 310 ИКС.   
 
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  Владан Максимовић, (ЈМБГ: 1711971773631),ул. Дринске дивизије 198 , Руњани, 
преко пуномоћника Сретена Игњатовића,из Лознице, поднео је захтев за  издавање употребне 
дозволе за пословни објекат за прераду меса, на катастарској парцели број: 1969/1 К.О. 
Руњани , у Руњанима, категорије – Б , класификационе ознаке – 125 101 , површина парцеле: 
2.228м² ; габарита:дат у техничкој документацији, површина земљишта под објектом 344,76м² ; 
спратности: Пр (приземље) ; намене: простор за прераду меса и складиштење, а у осталом делу 
простор за комуникације, пратеће и помоћне просторије ; максималне висине – слеме : 4,85м ; УБГП: 
283,46м² ( нето површине 256,29м² ),кроз ЦИС, под бр. ROP-LOZ-1891-IUP-11/2020,заводни број: 351-
1084/2020 -V, од 16.11.2020 године.  
 
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију у складу 
са важећим правилницима: 
-Пројекат изведеног објекта урађен од стране Друштва за ројектовање и инжењеринг„PIN GG PRO“ 
Д.О.О. Лозница, на основу кога је издато  
-Решење o грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-1891-CPI-3/2019 Заводни број: 351-744/2019-V 
дана 15.08.2019.године. 
-Потврду о пријави радова БројROP-LOZ-1891-WA-4/2019 Заводни број: 351-797/2019-V од 
23.08.2019. године. 
-Потврду о пријави продужетка радова Број: ROP-LOZ-1891-WA-7/2020 Заводни број: 351-83/2020-V 
од 10.02.2020. године. 
-Обавештење ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ БРОЈ: 356-129/2019-08 30.12.2019. год. о усклађености 
изведених темеља са пројектном документацијом.  
 
- ИЗЈАВЕ ИНВЕСТИТОРА, СТРУЧНОГ НАДЗОРА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА,да је изведено стање 
објекта једнако пројектованом стању: 
Иинвеститор – Владан Максимовић,из Руњана; 
 



Стручни надзор – за грађевинске и занатске радове и инсталације водовода и канализације-Гојко 
Грбић,дипл.инж.грађ.лиценца ИКС 310 0479 03;- за електро радове Ристо 
Радосављевић,дипл.инж.ел.лиценца ИКС 350106503; 
Извођач радова- за грађевинске радове СГР"RADING "Радишић Војислав,пр,Лозничко поље; -за 
инсталације водовода и канализације СГР"RADING "Радишић Војислав,пр,Лозничко поље; за 
електроинсталације "TEHNOUNION ABC " д.о.о.Лозница, M.Борисављевића,бр. 1. 
-Извештај о извршеном техничком прегледу објекта, урађен од стране ПРОЈЕКТНОГ БИРОА 
"АРХИ СТУДИО " Марко Митровић предузетник ,Лозница , Краља Петра I 36-38, овлашћено лице 
Марко Митровић дипл.инж.арх. лиценца ИКС 300 М661 13. 
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објектa ,бр. 952-006- 
129563/2020 од 16.10.2020, урађен од стране геодетске организације „ГЕОДЕТ ДБ” , који је оверио 
дипл.инж.геод.Раде Матић, геодетска лиценца  број 01 006 310 ИКС.  
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације, бр. 952-006-129563/2020од 16.10.2020 
урађен од стране геодетске организације „ГЕОДЕТ ДБ” , који је оверио дипл.инж.геод.Раде Матић, 
геодетска лиценца  број 01 006 310 ИКС.  
 
-Потврду број: 952-04-006-19929/2020 од 20.11.2020. 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- 129563/2020 од 16.10.2020 год.урађен за потребе 
издавања употребне дозволе урађен у складу са чланом 100. Правилника о катастарском премеру; 
-Препис листа непокретности број: 636 К.О.Руњани,од 06.02.2019.године издат од РГЗ СКН Лозница ; 
-Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора Сретену Игњатовићу,из Лознице 
 
-За вршење техничког прегледа, од стране инвеститора, именован је ПРОЈЕКТНИ БИРО "АРХИ 
СТУДИО " Марко Митровић предузетник ,Лозница , Краља Петра I 36-38, овлашћено лице Марко 
Митровић дипл.инж.арх. лиценца ИКС 300 М661 13. 
-ПРОЈЕКТНИ БИРО "АРХИ СТУДИО " Марко Митровић предузетник ,Лозница , Краља Петра I 36-38, 
.одредио је Комисију за технички преглед наведеног објекта , у следећем саставу: 

 
• Марко Митровић дипл.инж.арх. лиценца ИКС 300 М661 13-председник 
• Драган Павловић,дипл.инж.ел .лиценца ИКС 350 3777 03-члан 

 
Записником Комисије за технички преглед утврђено је : да је завршена градња, односно извођење 
радова на предметном објекту , 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 износуод : 1.418,00 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 : 
320,00динара + 9.450,00 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 , приходиГрадске 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 

 
 
  


