
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-16997-IUP-1/2017  

Заводни број: 351-385/2017 -V 

Датум: 20.06.2017.године 

Лозница , ул.Карађорђева бр.2  

 

   Градска управа  града Лозница-Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење 

обједињене процедуре и планирање,решавајући по захтеву инвеститора Александра Михаиловића, 

ул.Слободана Пенезића Крцуна, бр.16,Горана Разића, ул.Слободана Пенезића Крцуна, бр.16,Зорана 

Митровића, ул.Слободана Пенезића Крцуна, бр.16, и Дарка Несторовића, ул.Булевар Доситеја 

Обрадовића,бр.75./захтев поднет преко пуномоћника Предрага Добриловића, из Лознице,/за 

издавање употребне  дозволе за VIII спрат, у стамбеном  објекту колективног становања, на 

катастарској парцели бр.4953 К.О. Лозница, 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 и 145/14 ),Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

( „Сл.гласник РС“, бр.113/15 и 96/16 ) , 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“, број 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   УПОТРЕБА  VIII спрата, у стамбеном  објекту колективног 

становања,на катастарској парцели бр.4953 К.О. Лозница, корисне површине  =244,00 м
2
, чији 

су  инвеститори Александар Михаиловић,Горан Разић,Зоран Митровић и Дарко Несторовић, 

сви из Лознице/ захтев поднет преко пуномоћника Предрага Добриловића, из Лознице/ 

  Гарантни рок за објекте из претходног става је    пет   година. 

 

Структура предметног дела објекта - VIII спрата -према главном пројекту : 

 

СТАН бр. 31   /власник Зоран Митровић/-у пројекту и уговору стан a 

1.Предсобље           4,01 м² 

2.Дневна соба        15,30 м² 

3.Кухиња         5,41 м² 

4.Трпезарија         6,51 м² 

5.Плакар остава        0,72 м² 

6.Купатило          3,95 м² 

УКУПНО        35,90 м² 

 

СТАН бр. 32  /власник Горан Разић/ у пројекту и уговору стан b 

1.Предсобље           7,97 м² 

2.Дневна соба        16,74 м² 

3.Кухиња          7,17 м² 

4.Трпезарија          5,26 м² 

5.Плакар остава         0,81 м² 



6.Спаваћа соба       11,54 м² 

7.Купатило           4,05 м² 

УКУПНО        53,54 м² 

 

 

СТАН бр. 33   /власник Александар Михаиловић/ у пројекту и уговору стан c 

1.Предсобље            6,98 м² 

2.Дневна  соба        22,41 м² 

3.Кухиња          6,56 м² 

4.Спаваћа соба       12,34 м² 

5.Купатило           4,25 м² 

УКУПНО        52,54 м² 

 

 

СТАН бр. 34  /власник Горан Разић/ у пројекту и уговору стан d 

1.Предсобље            8,76 м² 

2.Дневна  соба        20,21 м² 

3.Кухиња        10,55 м² 

4.Остава           2,26 м² 

5.Спаваћа соба       11,50 м² 

6.Купатило           4,27 м² 

УКУПНО        57,55 м² 

 

 

Укупно станови a+b+c+d VIII спрат    199,53 м² 

 Заједничке просторије        44,47 м² 

 УКУПНА Корисна Површина VIII спрата   244,00 м² 

 

    

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

од стране инвеститора, Решењем  из јула.2017.год. и Решењем бр.01/11-16 ТП од 18.07. 2017. 

Год.издатим од стране  друштва „Lynwox Trade” д.о.о. Лозница,  оверен од председника Комисије 

Предрага Добриловића, дипл.инг.грађ.,-председник-број лиценце 311 А228 04,Инж.комора Србије , 

којим је утврђено да су завршени радови на изградњи предметног дела објекта и његова подобност за 

употребу , чини саставни део овог решења.  

 

Саставни део овог решења  су и : 

-Елаборат геодетских радова за изведени објекат , од јуна 2016.године урађен од стране геодетске 

радње „Орто премер”  Лозница, који је оверио инж.геод.Звонко Каитовић. 

-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације , од јуна 2016.године урађен од стране 

геодетске радње „Орто премер”  Лозница, који је оверио инж.геод.Звонко Каитовић. 

 

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 
 

Дана 13.06.2017. год.инвеститори Александар Михаиловић,Горан Разић,Зоран 

Митровић и Дарко Несторовић, сви из Лознице,ул.Слободана Пенезића Крцуна, бр.15./захтев 

поднет преко пуномоћника Предрага Добриловића, из Лознице,/поднели  су захтев број:  ROP-LOZ-

16997-IUP-1/2017 ,заводни број  351-385/2017 –V , дана 13.06.2017.год за издавање  употребне 

дозволе  за  VIII спрат, у стамбеном  објекту колективног становања, на катастарској парцели 

бр.4953 К.О. Лозница. 
 

 Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститори  су приложили: 

 

 -Решење  о одобрењу за изградњу  бр.351-29/98-02 од 25.01.1999. год.издати за надзиђивање VII и 

VIII спрата и поткровља, на постојећем  објекту колективног становања,ламела Б2, у улициСлободана 

Пенезића1б, укупне површине 488,00м
2
, 

 -Главни грађевински пројекат урађен од стране ГП „ЕУРОИМПЕКС“ Лозница , ул.Зелена пијаца, 

бб. Лозница,са техничком контролом техничке документације урађеном од стране предузећа за 

пројектовање и инжењеринг  „ИНГ-ТЕХНИКА“Лозница.  

-Изјава којом се потврђује  да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању, односно 

стању у главном пројекату, дато од стране: инвеститора- Александара Михаиловића,Горана 

Разића,Зорана Митровића и Дарка Несторовића, сви из Лознице; одговорног извођача радова- ГП 

„ЕУРОИМПЕКС“ Лозница,  ул.Зелена пијаца, бб. Лозница и надзорног органа Зорана Максића  , 

дипл.инж.грађ. , лиценца бр.310 6373 03 Инж.комора Србије;   

-Извештај о техничком прегледу  урађен од стране  друштва „Lynwox Trade“ ,д.о.о. 

Лозница,ул.Вере Благојевић, 4/18,Лозница,са Изјавом одговорног лица пројектанта Предрага 

Добриловића,дипл.инг.грађ.лиценца  бр. 311 А228 04.  

-Елаборат геодетских радова  за изведени објекат,урађен од стране самосталне геодетске радње 

″ОРТО ПРЕМЕР″, Звонко Каитовић,предузетник,ул.Кнеза Милоша,бр.6,Лозница,из јуна 2016.год. 

-Елаборат геодетских радова   за подземне инсталације.урађен од стране самосталне геодетске 

радње  ″ОРТО ПРЕМЕР″, Звонко Каитовић,предузетник,ул.Кнеза Милоша,бр.6,Лозница, из јуна 

2016.год. 

-Уговор о купопродаји стана,на име Разић Горана, оверена од Општинског суда у Лозници ОV 

2044/2001 од 24.04.2001.године ; 

-Уговор о купопродаји стана,на име Митровић Зорана, оверена од Општинског суда у Лозници 

ОV 2045/2001 од 24.04.2001.године ; 

-Пресуду,на име Михаиловић Александра, оверена од Општинског суда у Лозници, P2285/04 од 

04.11.2004.године ; 

-Уговор о поклону непокретности,на име Несторовић Дарка, оверена од стране Јавног 

бележника Горице Миленковић,ОПУ: 123/2015 од 30.06.2015.године ; 

-Препис листа непокретности број 11597 К.О.Лозница. 

-Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора  на име Предрага Добриловића, из 

Лознице. 

                                                       

Комисија  за Технички преглед образована  је дана 18.07.2016.год. Решењем бр.01/11-16 ТП од 

стране  друштва „Lynwox Trade” д.о.о. Лозница,  у саставу: 

       

•Предраг Добриловић, дипл.инг.грађ.,-председник-број лиценце 311 А228 04 

•Ристо Радосављевић, дипл.инг.ел.,-члан-број лиценце 350 Б033 05 

•Миломир Ковачевић, дипл.инг.тех.,-члан-број лиценце 371 1684 10 

 

извршила је технички преглед наведених радова на предметном делу објекта – VIII етажи,и Извештај 

о извршеном техничком прегледу доставила овом Одељењу дана   13.06.2017   године. 

  

 



 

Записником Комисије за технички преглед, утврђено је да за изведене радове  НЕМА 

ПРИМЕДБИ, и да  предметни   део  објекта –VIII етажа, нето површине П = =244,00 м
2
, испуњава 

следеће погодности: може се користити сагласно својој намени; не доводи у опасност живот и 

здравље људи; не угрожава коришћење суседних објеката; не утиче на сигурност саобраћаја, те  се 

тиме  обезбеђује  његово несметано коришћење, и да је  ПОДОБАН ЗА УПОТРЕБУ. 

 

 Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења,  сходно члановима    154. и 158. 

став 1 и став 2, Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 , 81/09-исправка,64/10  

УС , 24/11,121/12,42/13-УС, 50/13-УС,98/13-УС, и 132/14 и 145/14), чл. 44. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре("Сл. гласник РС", бр. 22/15) и   члана 136. Закона о општем 

управном поступку ( „Сл.гласник РС“ , бр.18/2016 ). 

 

                Такса за ово решење наплаћена је у износу од :  780,00 дин.+1.220,00 дин.+1.000,00 динара . 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења  допуштена је посебна жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуреРС -Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 8 дана од дана пријема истог 

преко овог Одељења.  

Жалба се предаје преко овог Одељења, таксирана са 430 динара административне таксе уплатом на 

жиро-рачун број 840-742221843-57, позив на број:97 18-059 – Буџет РС и 200 динара на жиро-рачун 

број 840-742341843-24, позив на број 97  18-059-Приходи градске управе  града Лозница.   

    

                        

 

ШЕФ ОДСЕКА:                                                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                          

                                                                                                     _________________________ 

 Весна Стефановић,дипл.инг.грађ                                         Милица Павловић, дипл.правник 

 

 

 

Досатавити:  

-инвеститору                   

-архиви  

-грађевинској инспекцији 

-служби за катастар непокретности 

-регистратору на увид 

 


