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Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-29534-ISAWHA-3/2016 

Заводни број:  351-621/2016-V 

Датум: 23.12.2016.године 
Л о з н и ц а , ул.Карађорђева бр.2 

               

 

             Одељење за планирање и изградњу Градске управе, града Лознице, Одсек за 

спровођење обједињене процедуре и планирање поступајући по усаглашеном захтеву 

"STOBEX" ДОО Лозница ,ул.Кнеза Милоша бр.15 ,за извођење радова из члана 145.Закона 

о планирању и изградњи - реконструкција,адаптација са променом намене постојећег 

пословног објекта ,,Аутосервис са анексом'' у Салу за свечаности и угоститељски објекат 

за пружање услуга смештаја и исхране типа ,,мини хотел'',на катастарској парцели 

бр.12791/1, категорија објекта В,класификациона ознака 121112, а на основу члана 

145.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 и 145/2014) и члана 29.Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.гласник РС“,бр.113/15 

и 96/16 ) и чл.192. Закона о општем управном поступку (,,Сл.лист СРЈ“ , бр.33/97,31/01 и 

,,Сл.гласник РС“ , бр.30/10 и 18/16 ) доноси : 

 

 

                                                          Р Е Ш Е Њ Е  

 
        1. Одобрава се инвеститору "STOBEX" ДОО Лозница ,ул.Кнеза Милоша бр.15 , 

извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи –  реконструкција,адаптација 

са променом намене постојећег пословног објекта ,,Аутосервис са анексом'' у Салу за 

свечаности и угоститељски објекат за пружање услуга смештаја и исхране типа ,,мини 

хотел'',на катастарској парцели бр.12791/1 КО Лозница,површине 3.33.22 ха , категорија 

објекта В,класификациона ознака 121112; спратности Пр до Пр+1 (приземље до приземље 

и један спрат) , бруто површине објекта 2200,06 м² , нето површине објекта 2003,33 м² , 

висине 6,81 м, хоризонталног габарита сложеног. Реконструкција се врши у постојећем 

габариту и волумену. Предрачунска вредност радова је 67.120.670,00динара.  

 

       2. Саставни део овог решења је : 

- 0 главна свеска бр. 19/15-0 ; 1 идејни пројекат архитектуре бр. 19/15-1 и 3.Пројекат 

хидротехничких инсталација бр.19/15-3, урађен од стране Архитектонског бироа,,Чикић''из 

Лознице,ул.Војводе Мишића бр.1/25,главни пројектант Љубомир Чикић,лиценца бр. 300 1209  

03 ИКС, по коме је инвеститор дужан извести радове . 

 

         3. Утврђује се да инвеститор НИЈЕ у обавези измирења доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта за извођење радова из става 1. овог диспозитива на основу  

Обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта бр.03-1168/1 од 23.12.2016.године 

од Ј.П. „Град“ Лозница и Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађ.земљишта ( „Сл. 

лист Града Лозница“ , бр.1/2015) .  

 

        4. Инвеститор је дужан да овом органу пријави почетак извођења радова на  објекту 

по правоснажности решења , а најкасније 8 дана пре почетка извођења радова на основу 

чл.31.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл. 

гласник РС“ , бр.113/15 и 96/16) .     
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        5. У случају штете настале као последица примене техничке документације на основу које  

је издато решење,за које се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке 

за штету солидарно одговарају пројектант,вршилац техничке контроле и инвеститор у складу 

са чл. 8 ђ став 5. 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,132/14 и 145/2014) .    

  

       6. Радови се морају извести сагласно важећим законским прописима , нормативима и 

стандардима , чија је примена обавезна при извођењу ове врсте радова .   

 

       7. У складу са чланом 145. став 7. 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 и 145/2014 ) 

прописано је да се по да се по завршетку извођења радова може издати употребна дозвола по 

захтеву инвеститора .  

 

      8. 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.23/15, 77/15,58/16 и 

96/16),на који се прибавља сагласност органа надлежног за послове заштите од пожара,а 

преко овог органа,који спроводи обједињену процедуру. 

                               

                                                           О б р а з л о ж е њ е   

 
           Инвеститор "STOBEX" ДОО Лозница ,ул.Кнеза Милоша бр.15, поднела је преко 

пуномоћника Чикић Љубомира из Лознице , усаглашен захтев Одељењу за планирање и 

изградњу Града Лознице број: ROP-LOZ-29534-ISAWHA-3/2016, заводни бр.351-621/2016-V, 

дана 16.12.2016.год. , са Закључком бр. ROP-LOZ-29534-ISAW-1/2016,заводни број:  351-

541/2016-V од  14.11.2016. године, за издавање решења којим се одобрава извођење радова из 

члана 145. Закона о планирању и изградњи - реконструкција,адаптација са променом намене 

постојећег пословног објекта ,,Аутосервис са анексом'' у Салу за свечаности и угоститељски 

објекат за пружање услуга смештаја и исхране типа ,,мини хотел'',на катастарској парцели 

бр.12791/1, категорија објекта В,класификациона ознака 121112 

          Уз захтев је приложена следећа документација урађена у складу са важећим 

правилницима и донетом Закључку : 

- Информација о локацији бр. 353-3-128/2016-V од  12.09.2016. 

- Локацијски услови бр. 353-220/2016-V од  07.12.2016. 

- 0 главна свеска бр. 19/15-0 ; 1 идејни пројекат архитектуре бр. 19/15-1 и 3.Пројекат 

хидротехничких инсталација бр.19/15-3, урађен од стране Архитектонског бироа,,Чикић''из 

Лознице,ул.Војводе Мишића бр.1/25,главни пројектант Љубомир Чикић,лиценца бр. 300 1209  

03  ИКС 

- 2 Пројекат конструкције бр.72-2.1./16 урађен од стране ,,ПИН ГГ Про''д.о.о.Лозница, ул. 

Миодрага Борисављевића бр.4, одговорни пројектант Гојко Грбић,лиценца бр.310 0479 03 

ИКС 

- Пројекат електроенергетских инсталација бр. 02-09-16,урађен од стране ,,Пирамида 2003'' 

ДОО Лозница, одговорни пројектант Милан Крсмановић,лиценца бр. 350 469 03ИКС 

- 6 Пројекат машинских инсталација бр.5-9/16,урађен од стране ,,Термогас – инжењеринг''из 

Лознице, ул.Јована Цвијићабр.9,одговорни пројектант Бранислав Тошић,лиценца бр.330 A945 

05 ИКС 

- Елаборат енергетске ефикасности бр. EEE-9-9/2016,урађен од стране ,,Термогас-инжењеринг'' 

из Лознице ул.Јована Цвијића бр.9,овлашћено лице Бтанислав Тошић,бр.овлашћење  381 0364 

12 ИКС 

-Елаборат заштите од пожара бр. E-05/09/2016,урађен од стране Друштва за заштиту од пожара 

,,Пожар - гас '' ДОО из Лознице ,ул.Георгија Јакшића бб,овлашћено лице Миломир 

Ковачевић,број овлашћења  371 I684 10 ИКС 

-Доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 780,00 динара 
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-Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у складу са чланом 145. Закона у 

износу од 2000,00 динара. 

-Пуномоћје од 20.09.2016. 

-Сагласност хипотекарног повериоца ,,ProCredit Bank'' ад Београд од 30.11.2016. 

- Копија плана и препис листа непокретности број: 5359 КО Лозница, бр.953-1/16-934 од 

28.10.2016. издата од Службе за катастар непокретности Лозница. 

         У поступку обједињене процедуре прибављен је Обрачун нето површина од 22.12.2016.; 

Обрачуна доприноса за уређивање грађ. земљишта број: 03-1168/1 од 23.12.2016.године од Ј.П. 

„Град“ Лозница , којом се констатује да инвеститор не подлеже плаћању доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта на основу   Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта („Службени лист Града Лозница“ , бр.1/2015 ) и Овлашћење од 

22.12.2016.    

         С обзиром да је инвеститор у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници 

града Лознице Закључка овог Одељења бр. ROP-LOZ-29534-ISAW-1/2016,заводни број:  351-

541/2016-V од 14.11.2016. године о одбацивању захтева због не испуњења формалних услова , 

поднео нов , усаглашен захтев и отклонио све недостатке наведене у том Закључку , није 

поново наплаћена административна такса из члана 29. став10 . Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем      ( ,,Сл.гласник РС“ , бр.113/15 и 

96/16) , а документација приложена уз захтев за издавање решења из члана 145.Закона о 

планирању и изградњи бр. ROP-LOZ-29534-ISAW-1/2016,заводни број:  351-541/2016-V од  

04.11.2016. године , је преузета у овај предмет . 

 

         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  чланом 145.Закона о планирању и изградњи , члановима 28. и 

29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем                     

( ,,Сл.гласник РС“, бр.113/15 и 96/16), из ког разлога је одлучено као у диспозитиву Решења .    

 

   ПРАВНA ПОУКA :  
 

         Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства,саобраћаја и 

инфраструктуре – Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 8 дана од дана пријема 

решења . 
        Жалба се предаје електронским путем преко АПР-а,са уплатом на име таксе у износу од 

430,00 динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 позив на бр. 97 18-059 Буџет РС  и 200,00 

динара на жиро рачун 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 приход Градске управе града 

Лознице . 

 

Достављено :  

- подносиоцу захтева , 

- грађевинској инспекцији , 

- у предмет , 

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС . 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА                                                             НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

   _____________________________                              ________________________________ 

Весна Стефановић,дипл.грађ.инжењер                      Милица Павловић,дипломирани правник                             

 


