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                         Градска управа града Лозница-Одељење за планирање и изградњу поступајући по 
захтеву инвеститора Града Лознице,/ Матични број правног субјекта: 07169981/ Улица Карађорђева бр. 
2, чији је пуномоћник ЈП "Лозница Развој", Улица Георгија Јакшића бр. 3, Лозница, за издавање 
грађевинске дозволе, за изградњу саобраћајне површине са пратећом инфраструктуром у улици 
Планирана III у Лозници на к.п. 3481/5, део 3493/3, 3493/12, 11936, 3487/3, 3505, 3486/21, 3486/19, 3486/17, 
3486/15, 3486/13, 3486/11, 3486/9, 3486/7, 3486/5, 3486/3, 3488, 3493/2, 3493/4, 3481/4 и 3493/1 КО Лозница 
а на основу чланова 135. и 136.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, 37/19 и 9/20) ,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. 73/19 ) и члана 
136.Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“бр. 18/16 и 95/18), доноси:  
 

РЕШЕЊЕ 
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

 
1.ИЗДАЈЕ се грађевинска дозвола, инвеститору Граду Лозница,/ Матични број правног субјекта: 
07169981/, Улица Карађорђева бр. 2, чији је пуномоћник ЈП "Лозница Развој", Улица Георгија Јакшића бр. 3, 
Лозница, за изградњу саобраћајне површине са пратећом инфраструктуром у улици Планирана III у 
Лозници, на к.п. 3481/5, део 3493/3, 3493/12, 11936, 3487/3, 3505, 3486/21, 3486/19, 3486/17, 3486/15, 
3486/13, 3486/11, 3486/9, 3486/7, 3486/5, 3486/3, 3488, 3493/2, 3493/4, 3481/4 и 3493/1 КО Лозница, дужина 
саобраћајнице је 836,59 м, категорије објекта Г, класификационог броја 211201 (Улице и путеви 
унутар градова и осталих насеља, сеоски и шумски путеви и путеви на којима се одвија саобраћај 
моторних возила, бицикала и запрежних возила, укључујући раскрснице, обилазнице и кружне 
токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и зоне, тргови, бициклистичке и јахачке стазе), 
категорије објекта Г, класификационог броја 222410 (Локални електрични надземни или подземни 
водови), категорије објекта Г, класификационог броја 211202 (Све потребне инсталације (расвета, 
сигнализација које омогућују сигурно одвијање саобраћаја и паркирања), категорије објекта Г, 
класификационог броја 222431 (локални телекомуникациони надземни или подземни водови), 
категорије објекта Г, класификационог броја 222210 (локални водоводи), категорије објекта Г, 
класификационог броја 222220 (остале грађевине у локалној водоводној мрежи) категорије објекта Г, 
класификационог броја 222311 (јавна канализациона мрежа). Укупна процењена вредност свих радова 
на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром – Фаза I у улици Планирана III у 
Лозници износи 49,519,255.00 динара без ПДВ-а , односно 59,423,106.00 динара са ПДВ-ом. Укупна 
процењена вредност свих радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром – 
Фаза II у улици Планирана III у Лозници износи 63,287,852.89 динара без ПДВ-а , односно 75,945,423.46 
динара са ПДВ-ом. 
 



2.САСТАВНИ ДЕО ове грађевинске дозволе су : 
•Локацијски услови број:ROP-LOZ-18639-LOC-1/2020, Заводни број 353-219/2020- V од 20.08.2020. 
године и Измењени Локацијски услови: број:ROP-LOZ-18639-LOCA-2/2020, Заводни број 353-
337/2020- V од 04.11.2020.године, издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе 
града Лознице; 
 ●Извод из пројекта за грађевинску дозволу  и Пројекат за грађевинску дозволу урађени од 
стране Друштва за пројектовање и инжењеринг ″ШИДПРОЈЕКТ“ДОО,Шид, ул.Кнеза 
Милоша,бр.2,Шид,оверени од стране главног пројектанта мр. Јосипа Логарушића, дипл.грађ.инж., 
Број лиценце: ИКС бр. 315 0166 03 и са изјавом одговорног лица, Давора Ждерића, 
дипл.инж.грађ.испред ДОО за пројектовање грађевинских и других објеката ГМП„ГРАМОНТ-НС“ 
Нови Сад, ул.Тихомира Остојића, бр.2.,Нови Сад, извршиоца техничке контроле. 

  
3. УТВРЂУЈЕ  се у складу са чланом 12. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта (Сл. Лист Града Лозница бр. 30/2020) , да инвеститор НИЈЕ У ОБАВЕЗИ уплате доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта 
4. Инвеститор је дужан да, након завршетка изградње објекта , поднесе овом органу захтев за 
издавање употребне дозволе .  
5. Грађевинска дозвола престаје да важи ако инвеститор објекта не изврши пријаву радова у року од 
три године од дана правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола . 
6. 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    ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
            Инвеститор Град Лозница,/ Матични број правног субјекта: 07169981/ Улица Карађорђева бр. 2, 
чији је пуномоћник ЈП "Лозница Развој", Улица Георгија Јакшића бр. 3, Лозница,поднео је захтев, Одељењу 
за планирање и изградњу Града Лознице, заведен под бројем: ROP-LOZ-18639-CPI-3/2021,Заводни број : 
351-89/2021-V,дана 08.02.2021 године, за издавање грађевинске дозволе, за изградњу саобраћајне 
површине са пратећом инфраструктуром у улици Планирана III у Лозници на к.п. 3481/5, део 3493/3, 
3493/12, 11936, 3487/3, 3505, 3486/21, 3486/19, 3486/17, 3486/15, 3486/13, 3486/11, 3486/9, 3486/7, 3486/5, 
3486/3, 3488, 3493/2, 3493/4, 3481/4 и 3493/1 КО Лозница, дужина саобраћајнице је 836,59 м, категорије 
објекта Г, класификационог броја 211201 (Улице и путеви унутар градова и осталих насеља, сеоски и 
шумски путеви и путеви на којима се одвија саобраћај моторних возила, бицикала и запрежних возила, 
укључујући раскрснице, обилазнице и кружне токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и зоне, тргови, 
бициклистичке и јахачке стазе), категорије објекта Г, класификационог броја 222410 (Локални електрични 
надземни или подземни водови), категорије објекта Г, класификационог броја 211202 (Све потребне 
инсталације (расвета, сигнализација које омогућују сигурно одвијање саобраћаја и паркирања), категорије 
објекта Г, класификационог броја 222431 (локални телекомуникациони надземни или подземни водови), 
категорије објекта Г, класификационог броја 222210 (локални водоводи), категорије објекта Г, 
класификационог броја 222220 (остале грађевине у локалној водоводној мрежи) категорије објекта Г, 
класификационог броја 222311 (јавна канализациона мрежа). Укупна процењена вредност свих радова на 
изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром – Фаза I у улици Планирана III у Лозници 
износи 49,519,255.00 динара без ПДВ-а , односно 59,423,106.00 динара са ПДВ-ом. Укупна процењена 
вредност свих радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром – Фаза II у улици 
Планирана III у Лозници износи 63,287,852.89 динара без ПДВ-а , односно 75,945,423.46 динара са ПДВ-ом. 
 
   

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



1. Локацијске услове број:ROP-LOZ-18639-LOC-1/2020, Заводни број 353-219/2020- V од 20.08.2020. године 
и Измењене Локацијске услове: број:ROP-LOZ-18639-LOCA-2/2020, Заводни број 353-337/2020- V од 
04.11.2020.године.  
2.Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од стране Друштва за пројектовање и инжењеринг 
″ШИДПРОЈЕКТ“ДОО,Шид, ул.Кнеза Милоша,бр.2,Шид,оверени од стране главног пројектанта мр. Јосипа 
Логарушића, дипл.грађ.инж., Број лиценце: ИКС бр. 315 0166 03 и са изјавом одговорног лица, Давора 
Ждерића, дипл.инж.грађ.испред ДОО за пројектовање грађевинских и других објеката ГМП„ГРАМОНТ-НС“ 
Нови Сад, ул.Тихомира Остојића, бр.2.,Нови Сад, извршиоца техничке контроле. 
 
3.Пројекат за грађевинску дозволу:  

0. Главна свеска урађена од стране Друштва за пројектовање и инжењеринг 
″ШИДПРОЈЕКТ“ДОО,Шид, ул.Кнеза Милоша,бр.2,Шид,оверен од стране главног пројектанта мр. 
Јосипа Логарушића, дипл.грађ.инж., Број лиценце: ИКС бр. 315 0166 03; 
2.2. Пројекат саобраћајница који је урађен од стране Друштва за пројектовање и инжењеринг 
″ШИДПРОЈЕКТ“ДОО,Шид, ул.Кнеза Милоша,бр.2,Шид,оверен од стране главног пројектанта мр. 
Јосипа Логарушића, дипл.грађ.инж., Број лиценце: ИКС бр. 315 0166 03и са изјавом одговорног 
пројектанта Иване  Маринковић, дипл.инж.грађ. број лиценце 315 P050, испред ДОО 
за пројектовање грађевинских и других објеката ГМП„ГРАМОНТ-НС“ Нови Сад, ул.Тихомира 
Остојића, бр.2.,Нови Сад, о извршеној техничкој контроли;  
3. Пројекат хидротехничких инсталација, који је урађен од стране Друштва за пројектовање и 
инжењеринг ″ШИДПРОЈЕКТ“ДОО,Шид, ул.Кнеза Милоша,бр.2,Шид,оверен од стране одговорног 
пројектанта Игора Куртовића, дипл.грађ.инж. Број лиценце: 340 I066 20 
и са изјавом одговорног пројектанта Давора  Ждерића, дипл.инж.грађ. број лиценце 314 
0183 03, испред ДОО за пројектовање грађевинских и других објеката ГМП„ГРАМОНТ-НС“ Нови 
Сад, ул.Тихомира Остојића, бр.2.,Нови Сад, о извршеној техничкој контроли;  
4.1. Пројекат електроенергетских инсталација-јавно осветљење, који је урађен од стране 
Друштва за пројектовање и инжењеринг ″ШИДПРОЈЕКТ“ДОО,Шид, ул.Кнеза 
Милоша,бр.2,Шид,оверен од стране одговорног пројектанта Драгана Васића,дипл.инж.ел.,лиценца 
353 А106 04, и са изјавом одговорног пројектанта Младена  Жарковића дипл.инж.ел. Број лиценце: 
350 3475 03, испред ДОО за пројектовање грађевинских и других објеката ГМП„ГРАМОНТ-НС“ 
Нови Сад, ул.Тихомира Остојића, бр.2.,Нови Сад, о извршеној техничкој контроли; 
4.2. Пројекат електроенергетских инсталација,-измештање и заштита електроенергетских 
инсталација,који је урађен од стране Друштва за пројектовање и инжењеринг 
″ШИДПРОЈЕКТ“ДОО,Шид, ул.Кнеза Милоша,бр.2,Шид,оверен од стране одговорног пројектанта 
Драгана Васића,дипл.инж.ел.,лиценца 353 А106 04, и са изјавом одговорног пројектанта Младена  
Жарковића дипл.инж.ел. Број лиценце: 350 3475 03, испред ДОО за пројектовање грађевинских и 
других објеката ГМП„ГРАМОНТ-НС“ Нови Сад, ул.Тихомира Остојића, бр.2.,Нови Сад, о извршеној 
техничкој контроли;  
 5. Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација,који је урађен од стране Друштва за 
пројектовање и инжењеринг ″ШИДПРОЈЕКТ“ДОО,Шид, ул.Кнеза Милоша,бр.2,Шид,оверен од 
стране одговорног пројектанта Драгана Васића,дипл.инж.ел.,лиценца 353 А106 04, и са изјавом 
одговорног пројектанта Младен  Жарковић дипл.инж.ел. Број лиценце: 350 3475 03, испред ДОО 
за пројектовање грађевинских и других објеката ГМП„ГРАМОНТ-НС“ Нови Сад, ул.Тихомира 
Остојића, бр.2.,Нови Сад, о извршеној техничкој контроли;  
8.1 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације-стална сигнализација, који је урађен од 
стране Друштва за пројектовање и инжењеринг ″ШИДПРОЈЕКТ“ДОО,Шид, ул.Кнеза 
Милоша,бр.2,Шид,оверен од стране одговорног пројектанта Весне Лотина, дипл.инж.саоб. Број 
лиценце: 370 Д585 06 и са изјавом одговорног пројектанта Александра Петрића дипл.инж.саоб. 
Број лиценце: 370 5950 03, испред ДОО за пројектовање грађевинских и других објеката 
ГМП„ГРАМОНТ-НС“ Нови Сад, ул.Тихомира Остојића, бр.2.,Нови Сад, о извршеној техничкој 
контроли;  
 



8.2 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације-саобраћајна  сигнализација за време 
извођења радова, који је урађен од стране Друштва за пројектовање и инжењеринг 
″ШИДПРОЈЕКТ“ДОО,Шид, ул.Кнеза Милоша,бр.2,Шид,оверен од стране одговорног пројектанта 
Весне Лотина, дипл.инж.саоб. Број лиценце: 370 Д585 06 и са изјавом одговорног 
пројектантаАлександра Петрића дипл.инж.саоб. Број лиценце: 370 5950 03, испред ДОО за 
пројектовање грађевинских и других објеката ГМП„ГРАМОНТ-НС“ Нови Сад, ул.Тихомира 
Остојића, бр.2.,Нови Сад, о извршеној техничкој контроли;  
 
-Геотехнички елаборат,број E-14/20 od 16.06.2020.,урађен од стране „ГЕОПРОИНГ“,Горан 
Милетић,пр. Нови Сад, ,оверен од стране одговорног пројектанта,Горана Милетића 

,дипл.инж.геол.,лиценце 491 4469 04  

 

4.Катастарско топографски план,урађен  у размери 1:500,урађен од стране „Геопанонија“,Д.О.О., ул.Петра 
Драпшина, бр.46.Нови Сад.,од 10.04.2020.год. 

5.Доказ о праву својине : Препис листа непокретности број: 10785 К.О.Лозница, од 11.02.2021.год.за све 
наведене кат. парцеле.   

7.Пуномоћје за подношење захтева достављено у складу са важећим правилницима . 

 

Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио увидом у приложену документацију да су 
испуњени формални услови за поступање по захтеву и да је приложена сва документација прописана 
сходно члану 135. 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 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 начин вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објеката (,,Сл.гласник РС“,бр.73/19) и чланом 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник 
РС“ , бр.18/2016 и 95/2018 ), из ког разлога је одлучено као у диспозитиву Решења. 

 
-Накнада АПР-у за вођење централне евиденције у износу од 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. 
 
 
 



 


