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             Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице , решавајући по захтеву инвеститора Града Лознице, ул.
Карађорђева бр.2, (матични број правног субјекта: 07169981;ПИБ:101196408 ), поднетог од пуномоћника Родић Андрије из Београда ,за
издавање грађевинске дозволе за  доградњу дела објекта на месту постојеће проходне терасе у нивоу првог спрата на КП 3505 у КО
Лозница , а на основу чланова 135. и 136. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник 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 , 9/20 и 52/21 ) , Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ( ,,Сл.глас.РС“, бр.68/19 ) , Правилника о садржини , начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката ( ,,Сл.глас.РС“,бр.73/19 ) и члана 136.Закона о општем управном
поступку ( „Сл.гласник РС“,бр.18/16 и 95/18 ), доноси :

 

                                                                  РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

 

    I.ИЗДАЈЕ се грађевинска дозвола инвеститору Граду Лозници,ул.Карађорђева бр.2, (матични број правног субјекта: 07169981; ПИБ:
101196408),којом се одобрава доградња дела објекта, на месту постојеће проходне терасе нето површине 42,45 м2,у нивоу првог спрата
Ватрогасног дома и формиранје просторија за задржавање лица,бруто површине 49,00м2,нето површине 38,15м2 у ул.Војводе Путника
бб,у Лозници на кп.бр.3505 у КО Лозница , категорије–В,класификационе ознаке-127410,површина парцеле:15276м²; постојеће
спратности: По+Пр+Мс+1 која се задржава;габарита:датог у техничкој документацији; предрачунске вредности:5.190.352,50 динара
без ПДВ-а, 6.228.423,00 динара са ПДВ-ом.

       II. САСТАВНИ ДЕО ове грађевинске дозволе су :

-Локацијски услови број:ROP-LOZ-38803-LOC1/2021,заводни бр.353-394/2021-V, од 12.11.2021.године,издати од Одељења за планирање
и изградњу Градске управе Града Лознице;

-Решење о исправци локацијских услова бр.ROP-LOZ-38803-LOC1/2021, заводни број 353-394/2021-V од 12.11.2021. године ,издати од
Одељења за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице;

-Извод из пројекта за грађевинску дозволу,0.Главна свеска бр.50-0/21 и 1.Пројекат архитектуре бр. 50-1/21 урађен од стране Предузећа
за пројектовање и инжењеринг "РОК" ДОО Београд, Крунска 24, оверен од главног пројектанта Наташе Пријовић , дипл.инж.арх. ,
лиц.бр.300 6117 04 ИКС и са изјавом одговорног лица Добриле Топаловић , дипл.инж.арх. , лицeнца бр.300 3525 03,вршиоца техничке
контроле ,,STUDIO ZOOM''ДОО Београд, ул. Двадесет седмог марта бр.28;

-2.Пројекат конструкције бр.50-2/21 урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг "РОК" ДОО Београд, Крунска 24,
оверен од одговорног пројектанта Николић Ђорђа, дипл.инж.грађ.,лиц.бр.310 0648 03 ИКС и са изјавом одговорног лица Добриле
Топаловић , дипл.инж.арх. , лицeнца бр. 300 3525 03,вршиоца техничке контроле ,,STUDIO ZOOM''ДОО Београд,ул.Двадесет седмог
марта бр.28;

-3.Пројекат Хидротехничких инсталација бр.50-3/21,урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг "РОК" ДОО Београд,
Крунска 24, оверен од одговорног пројектанта Наташе Пријовић , дипл.инж.арх., лиц.бр.300 6117 04 ИКС и са изјавом одговорног лица
Добриле Топаловић , дипл.инж.арх. , лицeнца бр. 300 3525 03,вршиоца техничке контроле ,,STUDIO ZOOM''ДОО Београд,ул.Двадесет
седмог марта бр.28;

-4.Пројекат Електроенергетских инсталација бр.50-4/21урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг "РОК" ДОО
Београд, Крунска 24,оверен од одговорног пројектанта Небојше Димића , дипл.инж.ел. , лиц.бр.350 3765 03 ИКС и са изјавом
одговорног лица Лазара Дуковског , дипл.инж.ел. , лицeнца бр. 350 2633 03,вршиоца техничке контроле ,,STUDIO ZOOM''ДОО
Београд,ул.Двадесет седмог марта бр.28;

-5.Пројекат телекомуникационих и и сигналних инсталација бр.50-5/21,урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг
"РОК" ДОО Београд, Крунска 24,оверен од одговорног пројектанта Небојше Димића , дипл.инж.ел. , лиц.бр. 353 9086 04 ИКС и са
изјавом одговорног лица Миодрага Миливојевића , дипл.инж.ел. , лицeнца бр. 353 N219 14,вршиоца техничке контроле ,,STUDIO
ZOOM''ДОО Београд,ул.Двадесет седмог марта бр.28;

-6.Пројекат машинских инсталација бр.50-6/21,урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг "РОК" ДОО Београд,



Крунска 24,оверен од одговорног пројектанта Бојана Бисенића , дипл.инж.маш. , лиц.бр.330 I655 10 ИКС и са изјавом одговорног лица
Љубомира Васиљевића , дипл.инж.маш. , лицeнца бр.330 3219 03,вршиоца техничке контроле ,,STUDIO ZOOM''ДОО
Београд,ул.Двадесет седмог марта бр.28;

-9.Елаборат заштите од пожара бр.7391/21, урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг "РОК" ДОО Београд, Крунска
24,одговорно лице Даринка Лукићдипл.инж.арх.Број овлашћења:ИКС: 300 0074 03, MUP: 07-152-99/12;

по којој је инвеститор дужан извести радове.

   III.Утврђује се висина доприноса на основу Обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта бр.03-1056 /1 од 17.12.2021. за
доградњу објекта из става 1 овог диспозитива у износу од 0,00 дин, на основу члана 12.Одлуке о утврђивању доприноса за уређење   
грађевинског земљишта бр.06-37/20-8-4 од 29.12.2020.год.(Сл. лист  Града Лознице бр.30/2020).

    IV.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 .

   V. Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радова пре почетка извођења радова , са прописаним подацима и доказима ,
а на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи .

   VI.Инвеститор је у обавези, у случају ако није одређен одговорни извођач радова ,да обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав
рад,у складу са законом,као и да поднесе овом органу изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу у складу са Правилником о
објектима на којима се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.85/2015 од 9.10.2015.)Уз
изјаву о завршеном објекту у конструктивном смислу извођач радова прилаже геодетски снимак објекта.  

  VII.Инвеститор је у обавези да изради пројекат за извођење  , на основу члана 18. Правилника о садржини,начину и поступку израде
и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (,,Сл.гласник РС''бр.73/2019 ),на који се прибавља
сагласност органа надлежног за послове заштите од пожара,а преко овог органа,који спроводи обједињену процедуру.

  VIII.Инвеститор је дужан да , након завршетка изградње објекта , поднесе овом органу захтев за издавање употребне дозволе .

  IX.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 Град Лозница, ул.Карађорђева бр.2, (матични број правног субјекта: 07169981;ПИБ:101196408 ), поднео је захтев,преко
пуномоћника Родић Андрије из Београда, овом Оделењу број: ROP-LOZ-38803-CPI-2/2021, заводни број: 351-1512/2021-V , дана
16.12.2021.године.за издавање грађевинске дозволе за доградњу дела објекта на месту постојеће проходне терасе у нивоу првог спрата
на КП 3505 у КО Лозница.

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

-Овлашћење бр.07.11.937./21 од 23.09.2021.године;

-Локацијскe условe број:ROP-LOZ-38803-LOC1/2021,заводни бр.353-394/2021-V, од 12.11.2021.године,издатe од Одељења за планирање
и изградњу Градске управе Града Лознице;

-Решење о исправци локацијских услова бр.ROP-LOZ-38803-LOC1/2021, заводни број 353-394/2021-V од 12.11.2021. године ,издатo од
Одељења за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице;

-Извод из пројекта за грађевинску дозволу,0.Главну свеску бр.50-0/21 и 1.Пројекат архитектуре бр. 50-1/21 урађен од стране Предузећа
за пројектовање и инжењеринг "РОК" ДОО Београд, Крунска 24, оверен од главног пројектанта Наташе Пријовић , дипл.инж.арх. ,
лиц.бр.300 6117 04 ИКС и са изјавом одговорног лица Добриле Топаловић , дипл.инж.арх. , лицeнца бр.300 3525 03,вршиоца техничке
контроле ,,STUDIO ZOOM'' ДОО Београд, ул. Двадесет седмог марта бр.28;

-2.Пројекат конструкције бр.50-2/21 урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг "РОК" ДОО Београд, Крунска 24,
оверен од одговорног пројектанта Николић Ђорђа, дипл.инж.грађ.,лиц.бр.310 0648 03 ИКС и са изјавом одговорног лица Добриле
Топаловић , дипл.инж.арх. , лицeнца бр. 300 3525 03,вршиоца техничке контроле ,,STUDIO ZOOM''ДОО Београд,ул.Двадесет седмог
марта бр.28;

-3.Пројекат Хидротехничких инсталација бр.50-3/21,урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг "РОК" ДОО Београд,
Крунска 24, оверен од одговорног пројектанта Наташе Пријовић , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 6117 04 ИКС и са изјавом одговорног лица
Добриле Топаловић , дипл.инж.арх. , лицeнца бр. 300 3525 03,вршиоца техничке контроле ,,STUDIO ZOOM''ДОО Београд,ул.Двадесет
седмог марта бр.28;

-4.Пројекат Електроенергетских инсталација бр.50-4/21урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг "РОК" ДОО
Београд, Крунска 24,оверен од одговорног пројектанта Небојше Димића , дипл.инж.ел. , лиц.бр.350 3765 03 ИКС и са изјавом
одговорног лица Лазара Дуковског , дипл.инж.ел. , лицeнца бр. 350 2633 03,вршиоца техничке контроле ,,STUDIO ZOOM''ДОО
Београд,ул.Двадесет седмог марта бр.28;

-5.Пројекат телекомуникационих и и сигналних инсталација бр.50-5/21,урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг
"РОК" ДОО Београд, Крунска 24,оверен од одговорног пројектанта Небојше Димића , дипл.инж.ел. , лиц.бр. 353 9086 04 ИКС и са
изјавом одговорног лица Миодрага Миливојевића , дипл.инж.ел. , лицeнца бр. 353 N219 14,вршиоца техничке контроле ,,STUDIO
ZOOM''ДОО Београд,ул.Двадесет седмог марта бр.28;



-6.Пројекат машинских инсталација бр.50-6/21,урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг "РОК" ДОО Београд,
Крунска 24,оверен од одговорног пројектанта Бојана Бисенића , дипл.инж.маш. , лиц.бр.330 I655 10 ИКС и са изјавом одговорног лица
Љубомира Васиљевића , дипл.инж.маш. , лицeнца бр.330 3219 03,вршиоца техничке контроле ,,STUDIO ZOOM''ДОО
Београд,ул.Двадесет седмог марта бр.28;

-9.Елаборат заштите од пожара бр.7391/21, урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг "РОК" ДОО Београд, Крунска
24,одговорно лице Даринка Лукићдипл.инж.арх.Број овлашћења:ИКС: 300 0074 03, MUP: 07-152-99/12;

-Доказ о праву својине – Копија плана и Изводи из листа непокретности број: 10785 К.О. Лозница ,број:952-04-006-23294/2021 од
03.11.2021.године,издати од РГЗ СКН Лозница;

-Катастарско-топографски план урађен од стране ГР„ГЕОПРЕМЕР“Лозница.

У поступку обједињене процедуре прибављен је Обрачун доприноса за уређивање грађ.земљишта , број 03-1056 /1 од 17.12.2021. године
, урађен од Ј.П. „Лозница развој“ Лозница.

 Поступајући по поднетом захтеву, овај орган утврдио је увидом у приложену документацију , да су испуњени формални услови за
поступање по захтеву и да је приложена сва документација , прописана сходно члановима 135. и 136. Закона о планирању и изградњи (
„Сл. гласник 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 , 9/20
и 52/21 ) , Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.гласник РС“, бр.68/19 ) , Правилнику о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ( ,,Сл.
гласник РС“, бр.73/19 ) и члану 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18 ) , из ког разлога је
одлучено као у диспозитиву Решења .

Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у износу од: 6,150,00 динара + 5.000,00
динара . Републичка административна такса за подношење захтева и издавање овог решења , у складу са Законoм о реп. адм. 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-ис. , 50/18 , 38/19 , 98/20 и 62/21 ) ,
наплаћене су у износу од : 330,00 динара + 3.880,00 динара .

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства , саобраћаја и
инфрастуктуре РСКолубарски управни округ у Ваљеву у року од 8 ( осам ) дана од дана пријема истог . Жалба се предаје преко овог
Одељења путем ЦЕОП-а , са уплатом одговарајуће таксе за ЦЕОП , уплатом на име таксе у износу од 490,00 динара на жиро рачун
број: 840-742221843-57 , позив на број: 97, 18-059, Буџет РС и 310,00 динара на жиро рачун број: 840-742341843-24 , позив на брoj: 97, 18-
059, приходи Градске управе Града Лознице .

Обрадио

Оливера Марковић

 

 ШЕФ ОДСЕКА                                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Весна Стефановић дипл.инж.грађ                   Владан Трипковић , дипл.пр.планер

 

Достављено :

 подносиоцу захтева , у списе , грађевинској инспекцији , имаоцима јавних овлашћења. ,надлежној служби ради објављивања на
интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС

 


