
 
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА  
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу  
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање  
Број: ROP-LOZ-27858-CPIH-2/2020  
Заводни број: 351-965/2020-V  
Датум: 21.10.2020.године  
Лозница , Карађорђева 2  
 

Одељење за планирање и изградњу , Градске управе града Лознице , решавајући по 
УСАГЛАШЕНОМ захтеву Стјепановић Бојана, из Бање Ковиљаче,ул. Народног фронта,бр.10., за 
издавање грађевинске дозволе, за део двојног пословног објекта као засебне функционалне целине, 
са прикључком на гас и мерно-регулационом станицом, на КП 4707/3, КО Лозница, а на основу чл.135. и 
136. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.глас. 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 ) , Правилника о поступку спровођења 
објед.процедуре електронским путем ( ,,Сл.глaсник 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.глас.РС“, бр.18/16 и 95/18 ) , 
доноси: 

 
 

РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 
 
 

1.  ИЗДАЈЕ се грађевинска дозвола инвеститору Стјепановић Бојану, из Бање Ковиљаче,ул. 
Народног фронта,бр.10., којом се одобрава изградња дела двојног пословног објекта као засебне 
функционалне целине, са прикључком на гас и мерно-регулационом станицом, на КП 4707/3, КО 
Лозница,категорије објекта – Б, В , класификационе ознаке – 30%  Б- 112221; 70%В-123002, укупна површина 
парцеле/парцела: 1.064,00 м 2 укупна БРГП надземно: 1.404.53 м 2 укупна БРУТО изграђена површина: 
1.404.53 м 2 укупна НЕТО површина: 1.149.19 м 2; спратност (надземних и подземних етажа): П+2; број 
функционалних јединица 3; број паркинг места: 16; предрачунске вредности : 10.979.270,00 дин. без ПДВ-а. 
 

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ: Пројектом за грађевинску дозволу је планиран део двојног пословног 
објекта као засебне функционалне целине на предметној парцели. Део приземља је предвиђен за 10 гаражних 
паркинг места са прилазним комуникацијама. Други део приземља је планиран за ауто радионицу. На првом 
спрату је предвиђен ресторан са терасом, пратећим просторијама и приступним степеништем. У делу првог 
спрата су предвиђене пратеће просторије ауто радионице (канцеларија, магацин, гардероба туш, клозет са 
степеништем). На другом спрату је планиран један апартман као вид пословног становања 
 

 
 2. САСТАВНИ ДЕО ове грађевинске дозволе су :  

Локацијски услови број: ROP-LOZ-30789- LOС-5/2020 Заводни број: 353-6/2020-V од 31.01.2020. 
године, издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице ;  

 Извод из пројекта и Пројекат за грађевинску дозволу урађен од стране ''ЕСТЕ ГРАДЊА'' д.о.о 
Лозница, Улица Војводе Путника Л-4/1, оверен од главног пројектанта Горана Драгићевића д.и. Број 
лиценце: 300 8266 04 ИКС и са изјавама вршиоца техничке контоле Јелене Грујић, маст. инж. арх. Број 
лиценце: 300 Р285 17 испред “БЕТОН-ЕСТЕТИК“ Лозница Зеке Буљубаше 11.,производња бетонске 
галантерије и пројектовање.  

 
3. УТВРЂУЈЕ се висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта из става 1. 
диспозитива у износу од -1.651.640,00-динара јер је инвеститор остварио умањење од 30% изјашњавањем у 



захтеву за издавање грађ.дозволе да ће допринос платити једнократно. Обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта, број:03-813/1 од 06.10.2020.год. , урађен од Ј.П. „Лозница развој“ Лозница , 
саставни је део ове грађевинске дозволе .   
4. Инвеститор је у обавези да уплату утврђене висине доприноса изврши на текући рачун Локалне 
пореске администрације града Лознице 840-741538843-29 ( модел 97 , позив на број: 18-059 ) и уз 
пријаву радова подноси као доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта .  
5. 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 .  
6. Инвеститор је дужан да , након завршетка изградње објекта , поднесе овом органу захтев за 
издавање употребне дозволе .  
7. Грађевинска дозвола престаје да важи ако инвеститор објекта не отпочне са грађењем, односно 
извођењем радова у року од три године од дана правоснажности решења којим је издата грађевинска 
дозвола .  
8. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правоснажности решења 
којим је издата грађевинска дозвола не изда употребна дозвола .  
9. 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 Стјепановић Бојан, из Бање Ковиљаче,ул. Народног фронта,бр.10.,поднео је 
УСАГЛАШЕНИ захтев овом Одељењу , Број: ROP-LOZ-27858-CPIH-2/2020 ,Заводни број: 351-965/2020-V 
дана 14.10.2020.године, преко пуномоћника Зорана Трипковића,из Лознице , за издавање грађевинске 
дозволе за изградњу дела двојног пословног објекта као засебне функционалне целине, са 
прикључком на гас и мерно-регулационом станицом, на КП 4707/3, КО Лозница,категорије објекта – Б, В , 
класификационе ознаке – 30%  Б- 112221; 70%В-123002, укупна површина парцеле/парцела: 1.064,00 м 2 
укупна БРГП надземно: 1.404.53 м 2 укупна БРУТО изграђена површина: 1.404.53 м 2 укупна НЕТО површина: 
1.149.19 м 2; спратност (надземних и подземних етажа): П+2; број функционалних јединица 3; број паркинг 
места: 16; предрачунске вредности : 10.979.270,00 дин. без ПДВ-а.  

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

1. Локацијске услове број: ROP-LOZ-30789- LOС-5/2020 Заводни број: 353-6/2020-V од 31.01.2020. године;  
2. Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од стране ''ЕСТЕ ГРАДЊА'' д.о.о Лозница, Улица 
Војводе Путника Л-4/1, оверен од главног пројектанта Горана Драгићевића д.и. Број лиценце: 300 8266 04 ИКС 
и са изјавама вршиоца техничке контоле Јелене Грујић, маст. инж. арх. Број лиценце: 300 Р285 17 испред 
“БЕТОН-ЕСТЕТИК“ Лозница Зеке Буљубаше 11.,производња бетонске галантерије и пројектовање.  
 

3. Пројекат за грађевинску дозволу :  
- 0. Главна свеска урађена од стране ''ЕСТЕ ГРАДЊА'' д.о.о Лозница, Улица Војводе Путника Л-
4/1, оверена од стране главног пројектанта Горана Драгићевића д.и. Број лиценце: 300 8266 04 
ИКС;  
- 1. Пројекат архитектуре који је урађен од стране ''ЕСТЕ ГРАДЊА'' д.о.о Лозница, Улица Војводе 
Путника Л-4/1, оверен од главног пројектанта Горана Драгићевића д.и. Број лиценце: 300 8266 04 
ИКС, 
заједно са извештајем о техничкој контроли који је урадила Јелене Грујић, маст. инж. арх. Број 
лиценце: 300 Р285 17 ; 
- 2. Пројекат конструкције који је урађен од стране ''ЕСТЕ ГРАДЊА'' д.о.о Лозница, Улица 
Војводе Путника Л-4/1, оверен од главног пројектанта Миодрага Миловановића диг. Број лиценце: 



310 3859 03заједно са извештајем о техничкој контроли који је урадио Радомир Тришић , 
дип.инж.грађ Број лиценце: 310 D412 02 ИКС; 
- 3. Пројекат хидротехничких инсталација који је урађен од стране ''ЕСТЕ ГРАДЊА'' д.о.о 
Лозница, Улица Војводе Путника Л-4/1, оверен од главног пројектанта Зорана Трипковића диг. Број 
лиценце: 314 4262 03 заједно са извештајем о техничкој контроли који је урадила Јелене Грујић, 
маст. инж. арх. Број лиценце: 300 Р285 17 ; 
- 4. Пројекат електроенергетских инсталација који је урађен од стране ''ЕСТЕ ГРАДЊА'' д.о.о 
Лозница, Улица Војводе Путника Л-4/1, оверен од главног пројектанта Радивоја. Јаковљевића, 
дипл. инж. ел. Број лиценце: 352 1097 03 заједно са извештајем о техничкој контроли који је 
урадио Ристо  Радосављевић дипл.инж.eл. број лиценце ИКС 350 В033 05;  
- 5. Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација који је урађен од стране ''ЕСТЕ 
ГРАДЊА'' д.о.о Лозница, Улица Војводе Путника Л-4/1, оверен од главног пројектанта Радивоја. 
Јаковљевића, дипл. инж. ел. Број лиценце: 352 1097 03 заједно са извештајем о техничкој 
контроли који је урадио Ристо  Радосављевић дипл.инж.eл. број лиценце ИКС 350 В033 05;  
- 6. Пројекат машинских инсталација који је урадила Инжењерска делатност и техничко 
саветовање “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Жикице Јовановић 19а, Лозница Главни пројектант  Мирослав 
Божић дим. Број лиценце: 330 0864 16, заједно са извештајем о техничкој контроли који је урадио 
Бранислав М. Тошић дипл.инж.маш. Број лиценце: 330 А945 05;  
- Елаборат заштите од пожара урађен од стране ДРУШТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА „ПОЖАР-
ГАС“ Д.О.О Георгија Јакшића бб 15 300 Лозница Главни пројектант : Миломир Ковачевић, дипл.инг 
техн. Број лиценце: 371 I684 10; 
- Елаборат енергетске ефикасности који је урадила Инжењерска делатност и техничко 
саветовање “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Жикице Јовановић 19а, Лозница,одговорни  пројектант  Велимир 
Јанковић, дипл.инж.маш.,лиценца,бр. 381 O923 13; 

 
4. Доказ о праву својине - Извод из листа непокретности број: 11469 К.О. Лозница од 13.12.2018.год. , издат 
од РГЗ СКН Лозница. 
5.Обострана сагласност власника суседних  парцела,Бојана  Стјепановића  и Велимира Ђорђевића,број 
УОП-I:286-2019, од 19.03.2019.год, оверена од стране Јавног бележника,Милене Бајић,из 
Лознице,ул.Карађорђева ,бр.11. 
 6.Сагласност предузећа ''DECOTRA POWER''ДОО у стечају,ул.Градилиште бб,Лозница,од 
20.09.2019.год.потписано од стране стечајног управника Предрага Манојловића,(због уписаног права 
службености у листу непокретности предузећа ''Вискоза'')  
7. Катастарско-топографски план за к.п.број: 4707/3 К.О. Лозница од јануара 2019.године , урађен од Бироа 
за геодезију и пројектовање „Геоопрема“ доо.  
 8. Пуномоћје за подношење захтева у складу са важећим правилницима .  
 

У поступку обједињене процедуре прибављен је Обрачун доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта , број: 03-813/1 од 06.10.2020.године , урађен од Ј.П. „Лозница развој“ Лозница,  
 
Како је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео сву потребну документацију из члана 
135. 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 ) , и у складу са Правилником о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.глас.РС“, бр.68/19 ) , Правилником о садржини , 
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ( 
,,Сл.глас.РС“,бр.73/19 ) и чланом 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18 ) 
, одлучено је као у диспозитиву овог решења .  
 

 Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у износу 
од : 7.000,00 динара + 5.000,00 динара .  

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање овог решења , у складу са 
Законoм о републичким административним 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 и 98/20 ) наплаћене су у износу од : 320,00 
динара + 5.630,00 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 , путем ЦЕОП-а , 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 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. 

 


