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              Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву 
инвеститора Перино Сање,из Бање Ковињаче, ул.24 септембар,бр.3, (пономоћник  Владимир Павловић, из 
Лознице,ул.Зајачки пут бб.)за ИЗМЕНУ Решења о грађевинској  дозволи, број: ROP-LOZ-1087-CPIH-
4/2016,заводни број: 351-244/2016-V,од  22.06.2016.године, којим је одобрена  изградња стамбено-пословног 
објеката, ФАЗА І, на катастарској парцели бр.5298  К.О.Лозница, (измена се односи на број локала и станова), 
а на основу члaна 142.Закона о  планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09 , 81/09-исправка , 64/10-одлука 
УС , 24/11 , 121/12 , 42/13-одлука УС , 50/13-одлука УС , 98/13-одлука УС , 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/09) 
,чланова 21 и 22 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. гласник 
РС“бр.68/19) , Правилника о садржини , начину и поступку израде и начин вршења контроле тех.документације 
према класи и намени објеката ( ,,Сл. гласник РС“ бр. 72/18 ) и члана 136.Закона о општем управном поступку   
(„Сл.гласник РС“бр. 18/16) , доноси   

 
                                                                             РЕШЕЊЕ  

О измени Решења о грађевинској дозволи 
                           

1. МЕЊА се Решење о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-1087-CPIH-4/2016,заводни број: 351-244/2016-
V,од  22.06.2016.године, којим је инвеститору Перино Сањи,из Бање Ковињаче, ул.24 
септембар,бр.3,одобрена  изградња стамбено-пословног објеката, ФАЗА І, категорије - В , класификационе 
ознаке – 112 222 ,  на катастарској парцели  број 5298  К.О.Лозница , површине парцеле – 575,00м² ; спратности 
:По+Пр +4+Пс ; УБГП надземно : 1978,77 м² ; укупна Бруто изграђена  површина: 2457,4 м²; укупна Нето површина : 
2179,63 м²;број локала 2; број станова 15; предрачунске вредности : 129.600.000,00 динара.  
 
ИЗМЕНА у односу на претходно издату грађевинску дозволу,  се односи на  број локала и станова( број 
локала са 4-четири,смањен је на 2-два, а број станова са 13-тринаест,повећан је на 15-петнаест). 

 
 
2.САСТАВНИ ДЕО ове грађевинске дозволе су : 

 Локацијски услови бр. ROP-LOZ-1087-LOCА-9/2019,заводни број бр.353-260/2019-V од 
09.10.2019.год. издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лознице ; 

 Извод из Сепарата пројекта за грађевинску дозволу урађен од стране Предузеће за 
пројектовање, изградњу и консалтинг „ПИРАМИДА 2003“ Д.О.О. Лозница, ул.Пашићева 5/5 , оверен од 
стране главног пројектанта Павловић Владимира,дипл.инг.арх.,лиценца бр.300 М470 13 , са изјавом  
вршиоца техничке контроле бироа за пројектовање „WALL“ Јанковић Невена, улица Кнеза Милоша бр. 
16, Лозница,оверен од стране  пројектанта Субић Жике,дипл.инж.арх,лиценца бр.300 7866 04: 

 Сепарат измена Пројекта за грађевинску дозволу урађен од стране Предузеће за 
пројектовање, изградњу и консалтинг „ПИРАМИДА 2003“ Д.О.О. Лозница, ул.Пашићева 5/5 , оверен од 
стране главног пројектанта Павловић Владимира,дипл.инг.арх.,лиценца бр.300 М470 13 , са изјавом  
вршиоца техничке контроле бироа за пројектовање „WALL“ Јанковић Невена, улица Кнеза Милоша бр. 
16, Лозница,оверен од стране  пројектанта Субић Жике,дипл.инж.арх,лиценца бр.300 7866 04 

 
3.УТВРЂУЈЕ  СЕ ДА НИЈЕ дошло до промене У ОБРАЧУНУ НЕТО ПОВРШИНА  , и   висина  доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта,  за изградњу објекта из става 1. овог диспозитива, ОСТАЛА ЈЕ ИСТА , у 



износу од 4.049.228,00- динара - према грађевинској дозволи бр.ROP-LOZ-1087-CPIH-4/2016,заводни број: 351-
244/2016-V,од  22.06.2016.године. Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта бр.03-1220/1 од 
01.11.2019.год. урађен од стране ЈП„Град“Лозница , а на основу Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта бр.06-4/15-22-4 од 26.02.2015.год. , саставни је део ове грађевинске дозволе. 
 
4.Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радове, пре почетка извођења  радова , са 
прописаним подацима и доказима , а на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи . 
 
5.Грађевинска дозвола престаје да важи  ако се не изврши пријава радова  у року од три године,од дана 
правоснажности решења  којим је издата грађевинска дозвола. 
 
6.Инвеститор је дужан да, у року од пет година након завршетка изградње објекта , поднесе овом органу 
захтев за издавање употребне дозволе. 
 
7.У случају штете настале као последица примене техничке документације , на основу које је издата 
грађевинска дозвола , за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке , за 
штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац 
техничке контроле и инвеститор .   

                                                                                                                                          
                          ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

            Инвеститор Перино Сањa,из Бање Ковињаче, ул.24 септембар,бр.3 , (пономоћник  Владимир 
Павловић, из Лознице,ул.Зајачки пут бб.)  ,поднела је овом Одељењу, захтев заведен под бројем  ROP-LOZ-
1087-CPА-10/2019,заводни број: 351-1057/2019-V дана 29.10.2019 године, за ИЗМЕНУ грађевинске дозволе, 
ROP-LOZ-1087-CPIH-4/2016,Заводни број: 351-244/2016-V,од 22.06.2016 године, издате, за изградњу стамбено-
пословног објекта,ФАЗА І , категорије - В , класификационе ознаке – 112 222 ,  на катастарској  парцели број 
5298  К.О.Лозница , површине парцеле – 575,00м² ; спратности :По+Пр +4+Пс ; УБГП надземно : 1978,77 м² ; 
укупна Бруто изграђена  површина: 2457,4 м²; укупна Нето површина : 2179,63 м²; број локала 2; број станова 15;  
предрачунске вредности : 129.600.000,00 динара. 

 
ИЗМЕНА у односу на претходно издату грађевинску дозволу,  се односи на број локала и станова( број 
локала са 4-четири,смањен је на 2-два, а број станова са 13-тринаест,повећан је на 15-петнаест). 

 
Уз захтев за издавање ИЗМЕНА грађевинске дозволе инвеститор је приложио следећу документацију: 
 

1.          Локацијске услове ROP-LOZ-1087-LOCА-9/2019,заводни број бр.353-260/2019-V од 09.10.2019.год. 
2.          Извод из  сепарата пројекта за грађевинску дозволу урађен од стране Предузеће за 
пројектовање,  изградњу и консалтинг „ПИРАМИДА 2003“ Д.О.О. Лозница, ул.Пашићева 5/5 ,    оверен од стране   
главног пројектанта Павловић Владимира,дипл.инг.арх.,лиценца бр.300 М470 13 , са изјавом  вршиоца  техничке 
контроле бироа за пројектовање „WALL“ Јанковић Невена, улица Кнеза  Милоша бр. 16, Лозница,оверен од 
стране  пројектанта Субић Жике,дипл.инж.арх,лиценца бр.300 7866 04. 

3.         Сепарат пројеката за грађевинску  дозволу: 

0. Главна свеска коју је урадило  Предузеће за пројектовање, изградњу и консалтинг „ПИРАМИДА 
2003“ Д.О.О. Лозница, ул.Пашићева 5/5, главни пројектант Павловић 
Владимир,дипл.инг.арх.,лиценца 300 М470 13   

1. Пројекат архитектуре који је  урадило  Предузеће за пројектовање, изградњу и консалтинг 
„ПИРАМИДА 2003“ Д.О.О. Лозница, ул.Пашићева 5/5,  одговорни пројектант је Павловић 
Владимир, дипл. инж. арх., број лиценце:  300 М 470 13, заједно са извештајем о техничкој 
контроли који је урадио биро за пројектовање „WALL“ Јанковић Невена, улица Кнеза Милоша бр. 
16, Лозница,оверен од стране  пројектанта Субић Жике,дипл.инж.арх,лиценца бр.300 7866 04 

2. Пројекат конструкције који је урадило  Предузеће за пројектовање, изградњу и консалтинг 
„ПИРАМИДА 2003“ Д.О.О. Лозница, ул.Пашићева 5/5,  одговорни пројектант је Андрић 



Зоран,дипл.инж.грађ.,лиценца 311 4194 03; заједно са извештајем о техничкој контроли који је 
урадио биро за пројектовање „WALL“ Јанковић Невена, улица Кнеза Милоша бр. 16, 
Лозница,оверен од стране  пројектанта Тимотић Боривоја,дипл.инг.граћ,лиценца бр.311 4021 03. 

3. Пројекат хидротехничких инсталација који је урадило  Предузеће за пројектовање, изградњу 
и консалтинг „ПИРАМИДА 2003“ Д.О.О. Лозница, ул.Пашићева 5/5,  одговорни пројектант је 
Андрић Светислав, дипл. инж. грађ, број лиценце:  314 3200 03, заједно са извештајем о техничкој 
контроли који је урадио биро за пројектовање „WALL“ Јанковић Невена, улица Кнеза Милоша бр. 
16, Лозница,оверен од стране  пројектанта Субић Жике,дипл.инж.арх,лиценца бр.300 7866 04 

4. Пројекат електроенергетских инсталација који урадило  Предузеће за пројектовање, 
изградњу и консалтинг „ПИРАМИДА 2003“ Д.О.О. Лозница, ул.Пашићева 5/5,  одговорни пројектант 
је Крсмановић Милан, дипл. инж.ел, број лиценце:  350 4693 03, заједно са извештајем о техничкој 
контроли који је урадио биро за пројектовање „WALL“ Јанковић Невена, улица Кнеза Милоша бр. 
16, Лозница,оверен од стране  пројектанта Јаковљевић Радивоја,дипл.инг.ел,лиценца бр.352 1097 
03. 
5. Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација који урадило  Предузеће за 
пројектовање, изградњу и консалтинг „ПИРАМИДА 2003“ Д.О.О. Лозница, ул.Пашићева 5/5,  
одговорни пројектант је Крсмановић Милан, дипл. инж.ел, број лиценце:  350 4693 03, заједно са 
извештајем о техничкој контроли који је урадио биро за пројектовање „WALL“ Јанковић Невена, 
улица Кнеза Милоша бр. 16, Лозница,оверен од стране  пројектанта Јаковљевић 
Радивоја,дипл.инг.ел,лиценца бр.352 1097 03. 

6. Пројекат машинских инсталација који урадило  Предузеће за пројектовање, изградњу и 
консалтинг „ПИРАМИДА 2003“ Д.О.О. Лозница, ул.Пашићева 5/5,  одговорни пројектант је 
Млађеновић Драган, дипл. инж. маш., број лиценце: 381 067113, заједно са извештајем о техничкој 
контроли који је урадила Мирослава Ђурић, дипл. инж. маш., број лиценце: 330 К228 11; 

 

4.Доказ о праву својине: Препис  листа непокретности број 6195 К.О.Лозница  од 23.02.2016.год. са копијом 
плана парцеле бр.953-1/16-124 од 23.02.2016.год. издати од РГЗ СКН Лозница ; 

5.Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта бр.03-1220/1 од 01.11.2019.год. урађен од 
стране ЈП„Град“Лозница , а на основу Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
бр.06-4/15-22-4 од 26.02.2015.год. 

6.Уговор Бр.8Ј.0.0.Д.09.14.8802/1-19 од 11.01.2019.год. о заједничком улагању за изградњу енергетских 
објеката, за стварање техничких услова, за прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне 
енергије, закључен између ″ЕПС Дистрибуција″д.о.о.Београд,Огранак ЕД Лозница,ул.Слободана Пенезића бр.1, 
којег заступа директор Дарко Карапанџић, дипл.инг.ел. са једне стране и Перино Сањa,из Бање Ковињаче, ул.24 
септембар,бр.3,са друге стране. 

7.Уговор Бр.01-1126/1 од 20.06.2016.год. о ослобођењу од одговорности и преузимању ризика закључен између 
ЈП ″Водовод и канализација″  Лозница,ул. Георгија Јакшића бр.9, са једне стране и Перино Сањa,из Бање 
Ковињаче, ул.24 септембар,бр.3,са друге стране. 

 8.Пуномоћје, од 25.03.2019.год.дато од стране инвеститора на име Владимира Павловића, из Лознице. 
          

Како је инвеститор уз захтев за ИЗМЕНУ грађевинске дозволе поднео сву потребну документацију из 
члана 135.и 142 („Сл. гласник РС“ бр.72/09 , 81/09-исправка , 64/10-одлука УС , 24/11 , 121/12 , 42/13-одлука УС , 
50/13-одлука УС , 98/13-одлука УС , 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) ,Члана 21 и 22 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС“бр.68/19) , Правилника о садржини , 
начину и поступку израде и начин вршења контроле тех.документације према класи и намени објеката ( ,,Сл. 
гласник РС“ бр.72/18 )одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 
-Таксе за ово решење наплаћене су у износу од :  5.950,00 динара и  12.287 ,00 динара 
-Накнада АПР-у за вођење централне евиденције 5.000,00 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, преко овог Одељења. 
Жалба се предаје преко овог Одељења са уплатом,путем ЦЕОПа, 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 

 
Доставити : 
-подносиоцу захтева , 
-у списе , 
-регистратору . 
-грађевинској инспекцији , 
-имаоцима јавних овлашћења. 
 
 
 

 

 
 

 


