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Одељење за планирање и юrрадњу Градске управе Града Лознице , Одсек за спровођење 
обједињене процедуре и планирање , пос1)'ш1,јући по захтеву Предузеfiа за геолошка 
истраживања"R I О SA V А EX1'L0 RA TI ON" Д 00,Београu(Н ови Београд) (МБ: 17316095), 
vл.Булевар Милутина Миланковића бр.lи,за издавање дозволе о vклањању стамбеног 
објекта са помоћним објектима.на кат.парпели број:545/2 К.О.Слатинаt а ва ос1-1ову lrлa1-1a 
168.Закона о планирању и изrрадњи(,,Сл.гласник РС",бр.72/09,8 1 /09-ис: 164/1 О-УС, 24/11, 121/12, 
42/ 1 3-УС,50/13-УС,98/13-УС,132/14,145/] 4,83/18,3 1 /19,3 7/19 и 9/20 ),чл .6 1. Правил11 и1<а о 
садржини , начину и поступку израде и начюrу вршења контроЈЈе техничке документације 

према класи и нс:1Мени објеката ( ,,Сл.rласник РС". бр.73/19 ) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку ( ,,Сл .гласник РС", бр. 18/2016 и 95/18), доноси: 

РЕШЕЊЕ 

О ДОЗВОЛИ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТ А 

Од ОБР АВА се власrшкv Предvзеnу за геолошка истраживања"RIО SA VA 
EXPLORA ТIОN"ДОО,Београд(Нови Бео1·рад)(МБ: 17316095),yJi. Булевар МиЈ1ути11а 

Миланковића бр.1и,уклањаље објеката-РУШЕЊЕ и то:об ј екат бр. 1-породична 1<ућа, 

спратности : Пр+Пк УБП=276.00м2(евидентиран у катастру у основи 67,ООм2),;помоћЈ-Ји објекат 

бр.2-хидрофор (није евидентиран у катастру)бруто површиве 2,00м2;који се наЈЈазе на 

1сатастарској шtрцсли број 545/2 К.О.Слатина. 

Пројсюп· рушења објекта,бр.СDМ.02-61700-ЕG-RЕР-00034,соеска А/-/34 од октобра 

2()21 rодине,који је израдило Привредно друштво"DЕL ТА INZENJERfNG' за консалтинг, 
пројектовање и июкење инг ДОО Беог ад(Вождовац)(МБ1708512З)~ пројектаит 

архитектуре иnл.инж.арх,лиuенuа број:-одговорни 

пројектант конструкције ипп.rрађ.ю1ж. ,липенuа број 

• одговорни пројек~хничке инсталације дипл. 
~ број:-дгово~ант еле1<троенергетске инсталациј е 

-дипл.инж.ел,лиценца број:-са техничком контролом Пројекта 
рушења коју је извршио "IMG-ENGГNEERJNG & CONSTRUCПON" ДОО Предузеће за 

консалтинт,инжењеринг и промет.Београд (Савски венац) МБ :0669 1 897,ул.Маглајска бр.14, 

број од септембра 2021 - одrоворн:и пројектант архитектуре . 

дипл.инж.арх,шщенца број:-,дговорни пројектант конструl(ције 
дипл. грађ .инж. , лиценца број: одговорни прој ектант хидротехничке инсталације 

-ипл .rрађ.инж. ,лиuе1ща број-одговори и пројектант 
електроенергетске инсталације ~ипл.инж.ел ,лиценuа број на основу 
којег се издаје ова дозвола о укЈЈаљању објекrа , саставни је део овог решења . 

Промену на катастарској парцели 1швест11тор спроводи у 11адлежној служби за 

катастар иепокрепюс1·и достављнњем геодетског елабората о рушењу . 



Образложење 

Власник Предузеliа за геолошка истраживања"RIО SAVA EXPLORATION"ДOO, 
Беоrрад (Нови Беоrрад) (МБ:17316095), ул.Булевар Милутина Миланковнliа бр.lи, поднео 
је захтев , број: 352-7/2022-V од 15.04.2022.године , за иэдавање дозволе о уклањању 
стамбеног објекта са помоliним објектнма,на кат.парцели број:545/2 К.О.Слатина -
рушење објекта ближе описаног у диспозитнву овог решења . 

Уз захтев за издавање дозволе за уклањање - рушење објеката, ВЈ1ас11нк је прВЈЈожно : 
1. Пројекат рушења објекта,бр.СDМ.02-61700-ЕG-RЕР-00034,свеска А/-/34 од октобра 

2021 rодине,који је израдило Привредно друштво"DЕL ТА INZENJERING' за 
консалтинг,пројектовање и инжење инг ОО Бео ад Вождовац)(МБ17085123), 
одгово ни п · ектант архитектуре 
број одговорни п о'е 
дипл.грађ.и . ценца б · одговорни прој~техничке 

инсталације дипл. грађ.и~--одrоворни 
пројектант еле~енергетске инсталације ~ипл.инж.ел,лиценца 
број са техничком контролом Пројекта рушења коју је извршио 

,,IMG-ENGINEERING & CONSTRUCTION" ДОО Предузеliе за нонсалтннr, 
инжење инг 11 промет,Београд (Савски венац) МБ:06691897,ул.Маглајс~ 
б о· од септембра 2021 ~ пројектант архитектуре ..... 

. ж.арх,лиценца број--о ојектант конструкције 

дипл. ~а број одговорни~ 
хидротехничке инсталације ~пл.~нца број
одгово ни п · ектант електроенерrетске инсталације-дипл.инж.ел,лиценца 
број у три примерка. ; 

2. Доказ о праву својине - Извод из листа непокретности број:381К.О. Слаmна, од 
20.09.2021.rодине , издат од РГЗ - Служба за катастар непокретности Лозница ; 

3. Потврда број 2460800-D-09.14-226344-/6-21 . од 28.09.2021.rодине;издата од 
"Електродистрибуција Србије" ,огранак ЕД Лозница. 

4. Потврда издата од стране ЈП"Водовод и канализација"Лозница 14.02.2022.године 

Обавеза инвеститора је да се у свему придржава приложеног Пројекта рушења 
објекта и у складу са тим извођач радова на рушењу мора стручно сагледати све аспекте, 
усвојити адекватна решења и приступити рушењу са крајњом пажњом • 

Промену на катастарској парцели инвеститор спроводи у надлежној служби за 
катастар непокретноСП1 достављањем rеодетског елабората о рушењу . 

Како је власник уз захтев за издавање дозволе о уклањању објеката поднели сву 
потребну документацију из члана 168. Закона 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), члана 61. Правилника о садржини, начину и поступку израде 
и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ( ,,Сл. 
гласник РС", бр.73/19 ) и члана 136. Закона о општем управном поступку ( ,,Сл.глас.РС", 
бр.18/16 и 95/18 ) , одлучено је као у диспозитиву овог решења . 

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање овог решења , у 
складу са Законом о републичким а.цм.таксама ( ,,Сл.глас.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-ис. , 50/18, 38/19 и 98/20) наплаћене су 
у износу од : 330,00 динара + 800,00 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 15 дана 
од дана пријема истог , преко овог Одељења . 

Жалба се предаје преко овог Одељења 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 330,00 
динара на жиро рачун број 840-742351843-24, позив на број 97 18-059, приходи Градске 
управе Града Лозниuе . 

Обрадио: 

Слободан Гајић , дипл.инж.грађ. 

Шеф Одсека: 

Весна Стефановић , дипл.инж.грађ. 

, . . р 

Достављено : 
- инвеститору, З•r11i.' r-,.д" 

-~~~ 
- у списе . 



Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за планирање и изграду 

Број:352-7/2022- V 
Датум: 10.08.2022. године 
Ло з ница 

Предмет: Достава решења 

РИО САВА 

У прилогу акта достављамо Вам Решење о уклањања објекта број 352-
7/2022-V од 10.08.2022.rодине 

У обавези сте да се након петнаест дана од дана пријема Решења 

јавите у Градску управу Града Лознице, канцеларија број 132. (Одељење за 
планирање и изградњу), ради преузимања пројектне документације. 

Достављено: 

-Наслову 

- У списе предмета 

. ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 




