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              Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву  инвеститора ЈКП„НАШ 
ДОМ” Лозница  , ул.Булевар Доситеја Обрадовића, бр.6. (заступник ЈП  ″Лозница Развој“, ул.Георгија 
Јакшића,бр.3,Лозница,овлашћено лице Полић Драгослав),за издавање грађевинске дозволе,  за изградњу објекта за 
смештај механизације, на катастарској парцели бр.2666/1 К.О.Лозница, на основу чланова 134.став2 , 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 и 145/14) ,Члана 21 и 22 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС“бр.113/15 и 96/16) , Правилника о садржини , начину и поступку израде и 
начин вршења контроле тех.документације према класи и намени објеката ( ,,Сл. гласник РС“ бр.23/15 и 77/15,58/16 и 96/16 
) и члана 136.Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“бр. 18/16) , доноси  
 
                                                                                      РЕШЕЊЕ  
                                                                   О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 
 
 1.         ИЗДАЈЕ се грађевинска дозвола  инвеститору  ЈКП„НАШ ДОМ” Лозница  , ул.Булевар Доситеја Обрадовића, 
бр.6., за изградњу објекта за смештај механизације, на катастарској парцели бр.2666/1 К.О.Лозница,  категорије В -  , 
класификационе ознаке – 125 102; површине парцеле – 36.785,00 м²; спратности : Пр -приземље ; маx. висине : 10,35м ; 
УБГП надземно:1892,80 м²; Укупна БРУТО изграђена површина: 1892,80м²; Укупна НЕТО површина: 1780,46м² 
предрачунске вредности :  106.493.166,50 динара.  
 
2.САСТАВНИ ДЕО ове грађевинске дозволе су : 

●Локацијски услови бр. ROP-LOZ-15686-LOCH-2/2016 заводни број 353-123/2016-V од 05.08.2016.год. издати од 
Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лознице ; 
●Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од стране  ЈП Дирекција за развој и урбанистичко 
планирање ″УРБОПЛАН“, ул.Кнеза Милоша,бр7/3,Лозница,оверен од стране главног пројектанта Драгане 
Јовановић,дипл.инж.арх.,лиценца 300 G796 08  и са изјавом одговорног лица, Мићић 
Бранислава,дипл.инж.арх.,лиценца 300 N927 15  , испред   СЗР Пројектовање и техничко саветовање „Архитектура 
Мићић“ Лозница , ул.Булевар Доситеја Обрадовића бр.40/, извршиоца техничке контроле  о извршеној техничкој 
контроли, 
●Пројекат за грађевинску дозволу урађен од стране  ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање 
″УРБОПЛАН“, ул.Кнеза Милоша,бр7/3,Лозница,оверен од стране главног пројектанта Драгане 
Јовановић,дипл.инж.арх.,лиценца 300 G796 08  и са изјавом одговорног лица, Мићић 
Бранислава,дипл.инж.арх.,лиценца 300 N927 15  , испред   СЗР Пројектовање и техничко саветовање „Архитектура 
Мићић“ Лозница , ул.Булевар Доситеја Обрадовића бр.40/, извршиоца техничке контроле  о извршеној техничкој 
контроли, 

 
3.УТВРЂУЈЕ  се на основу  члана 97.Закона о  планирању и изградњи  и члана 8. Одлуке о утврђивању доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта („Сл.лист Града Лозница “бр. 1/2015) ,и дописа бр. 03-634/1 од 04.07.2017.год. урађеног  
од стране ЈП„Лозница Развој“Лозница да инвеститор НИЈЕ У ОБАВЕЗИ уплате доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта. 
 
4.Грађевинска дозвола престаје да важи  ако инвеститор објекта не отпочне са грађењем, односно извођењем радова  
у року од две године од дана правоснажности решења  којим је издата грађевинска дозвола. 
 
5.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. 
 
6.Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радове најкасније 8 дана пре почетка извођења радова , са 
прописаним подацима и доказима , а на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи . 
                                                                                                                                              



                
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
                 Инвеститор ЈКП„НАШ ДОМ” Лозница  , ул.Булевар Доситеја Обрадовића, бр.6. (заступник ЈП  ″Лозница 
Развој“, ул.Георгија Јакшића,бр.3,Лозница,овлашћено лице Полић Драгослав), поднео је захтев овом Одељењу заведен 
под бројем  ROP-LOZ-19247-CPI-1/2017,заводни број  351-433/2017-V од 30.06.2017.год.  за издавање грађевинске 
дозволе за  изградњу објекта за смештај механизације, на катастарској парцели бр.2666/1 К.О.Лозница,  категорије В 
-  , класификационе ознаке – 124 210  и 125 102; површине парцеле – 36.785,00 м²; спратности : Пр -приземље ; маx. 
висине : 10,35м ; Укупна БРУТО изграђена површина: 1892,80м²; Укупна НЕТО површина: 1780,46м² предрачунске 
вредности :  106.493.166,50 динара.  
 
         Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је приложио следећу документацију : 
 
1. Локацијски услови бр. ROP-LOZ-15686-LOCH-2/2016 заводни број 353-123/2016-V од 05.08.2016.год. 
2.Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од стране  ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање 
″УРБОПЛАН“, ул.Кнеза Милоша,бр7/3,Лозница,оверен од стране главног пројектанта Драгане 
Јовановић,дипл.инж.арх.,лиценца 300 G796 08  и са изјавом одговорног лица, Мићић Бранислава,дипл.инж.арх.,лиценца 
300 N927 15  , испред   СЗР Пројектовање и техничко саветовање „Архитектура Мићић“ Лозница , ул.Булевар Доситеја 
Обрадовића бр.40/, извршиоца техничке контроле  о извршеној техничкој контроли. 
 

3.Пројекат за грађевинску дозволу у три примерка : 

0. Главна свеска урађена од стране ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање ″УРБОПЛАН“, ул.Кнеза 
Милоша,бр7/3,Лозница,оверен од стране одговорног  пројектанта Драгане Јовановић,дипл.инж.арх.,лиценца 
300 G796 08.  

1. Пројекат архитектуре  који је  урађен од стране ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање 
″УРБОПЛАН“, ул.Кнеза Милоша,бр7/3,Лозница,оверен од стране главног пројектанта Драгане 
Јовановић,дипл.инж.арх.,лиценца 300 G796 08, заједно са извештајем о техничкој контроли који је урађен од 
стране Мићић Бранислава,дипл.инж.арх.,лиценца 300 N927 15.   

2.. Пројекат конструкција који је  урађен од стране ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање 
″УРБОПЛАН“, ул.Кнеза Милоша,бр7/3,Лозница,оверен од стране одговорног  пројектанта Данила 
Марковића,дипл.инж.грађ.,лиценца 310 1379 03, заједно са извештајем о техничкој контроли који је урађен од 
стране Мићић Драгослава,дипл.инж.грађ.,лиценца 310 В527 05   

3. Пројекат хидротехничких инсталација  који је  урађен од стране ЈП Дирекција за развој и урбанистичко 
планирање ″УРБОПЛАН“, ул.Кнеза Милоша,бр7/3,Лозница,оверен од стране главног пројектанта Мила 
Тишме,дипл.инж.грађ.,лиценца 314 9478 04,  заједно са извештајем о техничкој контроли који је урађен од 
стране Мићић Бранислава,дипл.инж.арх.,лиценца 300 N927 15.   

4. Пројекат електроенергетских инсталација, који је  урађен од стране  ЈП Дирекција за развој и урбанистичко 
планирање ″УРБОПЛАН“, ул.Кнеза Милоша,бр7/3,Лозница,оверен од стране главног пројектанта Радивоја 
Косорића,дипл.инж.ел.,лиценца 350 4921 03, заједно са извештајем о техничкој контроли који је урађен од 
странеВладана Ристивојевића, дипл.инж.ел.лиценца бр.350 1065 03; 

-Елаборат заштите од пожара који је урадио „ПОЖАР-ГАС“Д.О.О. Лозница, овлашћено лице је Миломир 
Ковачевић, дипл. инж. техн., број овлашћења:371 1684 07 број 152-202/13 ; 

4.Доказ о праву својине :  Препис  листа непокретности број  6010 К.О.Лозница од 08.07.2015.год.  

5.Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта бр.03-634/1 од 10.12.2015.год. урађен од стране 
ЈП„Лозница Развој“Лозница , а на основу Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта бр.06-
4/15-22-4 од 26.02.2015.год. 
6.Пуномоћје бр. 632.од 09.05.2017.год 
 
Како је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео сву потребну документацију из члана 135. („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 и 145/14) ,Члана 21 и 22 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. 
гласник РС“бр.113/15 и 96/16) , Правилника о садржини , начину и поступку израде и начин вршења контроле 
тех.документације према класи и намени објеката ( ,,Сл. гласник РС“ бр.23/15 и 77/15,58/16 и 96/16 )одлучено је као у 
диспозитиву овог решења. 
 
 
 



-Накнада АПР-у за вођење цент. евиденције наплаћена је у износу од-5.000,00 дин. 
 
 
      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 на име таксе у износу од 430,00 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. 
 
 
 
 
ШЕФ ОДСЕКА:                                                               НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
 
_______________________ _                    
Весна Стефановић,дипл.инг.грађ                                                     Милица Павловић, дипл.правник 
 
 
 
Доставити : 
-подносиоцу захтева , 
-у списе , 
-регистратору . 
-грађевинској инспекцији , 
-имаоцима јавних овлашћења. 
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