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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-13759-ISAW-1/2016  

Заводни број:351-241/2016-V 

Датум:22.06.2016. године 

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2. 

               

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

спровођење обједињене процедуре и планирање поступајући по захтеву Града 

Лознице ,ул.Карађорђева бр.2, за извођење радова из члана 145.Закона о планирању 

и изградњи- санација Дома здравља,,Др.Миленко Марин''Лозница – поликлиника,  

на основу члана 145.Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/09;81/09-исправка,64/10-одлукаУС, 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 члана 192. Закона о 

општем управном поступку (,,Сл.лист СРЈ''бр.33/97,31/01 и ,,Сл.гласник бр.30/10) 

доноси: 

 

                                                  Р Е Ш Е Њ Е  

 
       1. Одобрава се инвеститору  Граду Лозница ,ул.Карађорђева бр.2, извођење 

радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - санација Дома здравља 

,,Др.Миленко Марин'' Лозница – поликлиника,на кп.бр.3502 КО 

Лозница,спратности По+Пр+4 (подрум + приземље + четири спрата), бруто 

површине 11.149,00 м2,нето површине 10.100,00 м2,висине објекта до слемена 

17,00 м,  ( категорије В, класификационог броја 126411).Предрачунска вредност радова 

је 10.278.886,00 РСД, без ПДВ-а. 

 

      2.Саставни део овог решења је: 0. главна свеска бр.003.16/Д и 1. идејни пројекат 

архитектуре бр.003.16/Д , урађен од стране стране  ЈП Дирекције за урбанистичко 

планирање ,,Урбоплан'' Лозница, ул.Кнеза Милоша 7/3., а главни пројектант је Данило 

Марковић дипл.инж.грађ.број лиценце : ИКС 310 1379 03, по коме је инвеститор дужан 

извести радове. 

 

3. 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 

члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем (,,Сл.гласник РС''бр.113/15). 

 

         4.Допринос за уређивање грађевинског земљишта  не обрачунава се за објекте 

јавне намене у јавној својини , објекте комуналне и друге инфраструктуре , према 

члану 97.став 8. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09;81/09-

исправка,64/10-одлукаУС,24/11,121/12, 42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС, 132/14 и 

145/2014). 

 

       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  
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изградњи  ("Сл. гласник РС", бр. 72/09;81/09-исправка, 64/10-одлукаУС,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.   

 

                                        

О б р а з л о ж е њ е 

 
           Инвеститор Град Лозница ,ул.Карађорђева бр.2, поднео је 20.06.2016. 

године,преко овлашћеног лица Алексић Пантелије , овом Одељењу електронским 

путем  захтев број:ROP-LOZ-13759-ISAW-1/2016,заводни број:351-241/2016-V, за 

издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи- санација Дома 

здравља,,Др.Миленко Марин''Лозница – поликлиника, на кп.бр.3502 КО 

Лозница, ( категорије В, класификационог броја 126411).. 

        Пројектом је предвиђено-постојеће дрвене и металне прозоре 

демонтирати.Набавити и монтирати прозоре од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са 

петокоморним системом профила, уградне дубине 70 мм, минималне дебљине 2 мм са 

термички одвојеним појачањем и са ојачањем од челичних нерђајућих профила . 

Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом , вулканизованом на угловима – са 

два увучена дихтунга.Боја шарки, ручки и профила бела. Крила прозора застаклити 

нискоемисионим термо стаклом д= 4+16+4 мм- пакет са криптоном и транспарентним 

танким филмом . Квалитет уграђеног материјала мора задовољавати услове - топлотна 

изолација 1,2 W/m2K , звучна изолација до Rw,p = 45 dB , противпожарна заштита до 

класе отпорности 2 према ENV 1627, пропусност ваздуха класа 4 према EN 12207 , 

заптивање на ударе кише до класе 9А према EN 12208 . 

Зидати зидове од гасбетонских блокова YTONG д= 25цм и 12цм и малтерисати 

продужним малтером. 

Урадити надпрозорне АБ греде и вертикалне серклаже транспортним бетоном МБ 30. 

На фасади урадити термоизолацију - стиродур д= 5 цм у лепку са мрежицом . Фасаду 

бојити фасадним бојама у боји по договору са инвеститором . Фасадну опеку лакирати 

два пута . 

Заменити канализационе вертикале у тоалетима од првог до четвртог спрата . 

Олучне вертикале спојити са кишном канализацијом . 

Асвалтирати тротоар са АВ д= 3 цм и плато са АВ д=5 цм . Израдити и монтирати 

металну ограду са АБ стубовима 20х20х190 цм и бетонском соклом 20х40 цм. Оквир 

од металних кутијастих профила 40х40х3 мм, жичана мрежа ф 3.5 х 50х50 мм . 

         

Уз захтев је приложен : 

 -доказ о плаћеној накнади  за услуге  ЦЕОП-а у износу од 2000,00динара 

 -0. главна свеска бр.003.16/Д и 1. идејни пројекат архитектуре бр.003.16/Д , урађен од 

стране стране  ЈП Дирекције за урбанистичко планирање ,,Урбоплан'' Лозница, 

ул.Кнеза Милоша 7/3., 

-Овлашћење од Градске управе бр.1025/2016-III1 od 16.06.2016. 

 

 Инвеститор ослобођен плаћања административне таксе на основу Одлуке о локалним 

административним таксама (Сл.лист Града Лознице број 11/13). 

 

У поступку обједињене процедуре прибављенa је 21.06.2016.год. Копија плана са 

Преписом листа непокретности број: 298 КО Лозница , бр:953- 2/16-23  од  21.06.2016. 

издате од Службе за катастар непокретности Лозница 
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   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 члану 145.Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09;81/09-исправка,64/10-одлукаУС,24/11,121/12, 

42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС, 132/14 и 145/2014), чланова 28.и 29. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник 

РС''бр.113/15) и члана 192. Закона о општем управном поступку (,,Сл.лист 

СРЈ''бр.33/97,31/01 и ,,Сл.гласник бр.30/10)  из ког разлога је и 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 

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа   

  кроз ЦИС. 

 

 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

___________________________                               ______________________________ 

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

 


