
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-22495-CPIН-5/2019 

Заводни број: 351-22/2019-V 

Датум: 23.01.2019.године 

Лозница , ул.Карађорђева бр.2 

 

       Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по усаглашеном 

захтеву инвеститора Николе (Слободана) Тешића ( ЈМБГ: 0412976773620 ) из Лознице, ул.Жикице 

Јовановића бр.17 и „МБ-ГРАДЊА 2018“ д.о.о. Б.Ковиљача , МБ: 21433241 , ул.Првог маја бр.19 , 

Бања Ковиљача , поднетог преко пуномоћника Марка Митровића из Новог Села , за издавање 

грађевинске дозволе за изградњу Анекса стамбеног објекта П+4 ( доградња постојећег 

стамбено-пословног објекта ) на кат.парцели број: 8600 К.О. Лозница , у Лозници, ул.Жикице 

Јовановића бр.17 , на основу чланова  135. и 136. Закона о  планирању и изградњи ( „Сл.глас.РС“, 

бр.72/09, 81/09-ис. , 64/10-УС, 24/1 , 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 , 145/14 и 83/18 ) , 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.глас.РС“, 

бр.113/15 , 96/16 и 120/17 ) , Правилника о садржини , начину и поступку израде и начин вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката ( ,,Сл.гласник РС“, бр.72/18 ) и 

члана 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ) , доноси :  

 

 

                                                                             РЕШЕЊЕ  

                                                            О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

                           

1. ИЗДАЈЕ се грађевинска дозвола инвеститорима Николи ( Слободана ) Тешићу ( ЈМБГ: 04 

12976773620 ) из  Лознице , ул.Ж.Јовановића бр.17 и „МБ-ГРАДЊА 2018“ д.о.о. Б.Ковиљача , 

МБ: 21433241 , ул.Првог маја бр.19 , Бања Ковиљача , којом се одобрава изградња Анекса 

стамбеног објекта П+4 ( доградња постојећег стамбено-пословног објекта ) са прикључним 

гасоводом и МРС , категорије – В , класификационе ознаке – 112 222 , у Лозници , у ул.Жикице 

Јовановића бр.17, на катастарској парцели бр.8600  К.О. Лозница , површина парцеле 989м² ;  

габарита: дат у техничкој документацији , површина земљишта под објектом 502,26м² ; 

спратности : Пр (приземље) + 4.спрата ; намене: у приземљу објекта је улаз са простором за 

комуникацију , остава и гаража са 9 паркинг места , на I. , II. , III. и IV.спрату су пројектована по 

4.стана и комуникације , укупно 16 станова ; максималне висине: 18,36м ; УБГП : 1.284,40м²    

( укупне нето површине анекса 1.177,69м² ) ; предрачунске вредности: 59.277.246,00 динара . 

На парцели је предвиђено 7 паркинг места , колски и пешачки прилази и зеленило са дечијим 

игралиштем . 

 

2. САСТАВНИ ДЕО ове грађевинске дозволе су : 

 Локацијски услови бр.ROP-LOZ-22495-LOC-3/2018 , зав.бр.353-218/2018-V од 02.11.2018. 

године издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице ; 

 Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од Пројектног бироа „ARHI STUDIO“ М. 

Митровић пр. , Лозница , ул.Краља Петра бр.36-38 , оверен од главног пројектанта Марка С. 

Митровића , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 М661 13 ИКС и са изјавом одговорног лица Милоша 

Г.Грбића , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 К470 11 ИКС , вршиоца техничке контроле „Агенција 

за пројектовање Клупци“ Сретен Игњатовић пр. , Лозница, о извршеној техничкој контроли ; 

 Пројекат за грађевинску дозволу урађен од Прој.бироа „ARHI STUDIO“ М. Митровић пр. , 

Лозница , ул.Краља Петра бр.36-38 , оверен од главног пројектанта Марка С.Митровића , 

дипл.инж.арх. , лиценца број: 300 М661 13 ИКС и са изјавом одговорног лица Милоша Г. 

Грбића , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 К470 11 ИКС , вршиоца техничке контроле „Агенција за 

пројектовање Клупци“ Сретен Игњатовић пр. , Лозница, о извршеној техничкој контроли . 
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3. УТВРЂУЈЕ се  висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта 

из става1. овог диспозитива у износу од-618.867,00-динара јер је инвеститор остварио умањење 

у износу од 30% изјашњавањем у захтеву за издавање грађевинске дозволе да ће допринос 

платити једнократно. Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта број: 03-1578/1 

од 20.12.2018.године , урађен од стране Ј.П. „Лозница развој“ Лозница , а на основу Одлуке о 

утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ( „Сл.лист Гр.Лозница“,бр.1/15 ) , 

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. 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. 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 . 

 

7. Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радова пре почетка извођења радова , 

са прописаним подацима и доказима , а на основу члана 148.Закона о планирању и изградњи . 

8. Инвеститор је дужан да , након завршетка изградње објекта , поднесе овом органу захтев за 

издавање употребне дозволе . 

 

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 

 

           Инвеститори Никола ( Слободана ) Тешић ( ЈМБГ: 0412976773620 ) из  Лознице , ул.Ж. 

Јовановића бр.17 и „МБ-ГРАДЊА 2018“ д.о.о. Бања Ковиљача , МБ: 21433241 , ул.Првог маја бр. 

19 , Бања Ковиљача , поднели су усаглашен захтев овом Одељењу , преко пуномоћника Марка 

Митровића из Новог Села, путем ЦЕОП-а , за издавање грађевинске дозволе за изградњу Анекса 

стамбеног објекта П+4 ( доградња постојећег стамбено-пословног објекта ) на к.п.бр.8600 К.О. 

Лозница , у Лозници , ул.Жикице Јовановића бр.17 , број: ROP-LOZ-22495-CPIН-5/2019 , заводни 

број: 351-22/2019-V , дана 18.01.2019.године . 

          Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститори су приложили следећу документацију 

у складу са важећим правилницима : 

1. Локацијски услови бр.ROP-LOZ-22495-LOC-3/2018 , зав.бр.353-218/2018-V од 02.11.2018.  

године издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице ; 

2. Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од Пројектног бироа „ARHI STUDIO“ 

Марко Митровић пр. , Лозница , ул.Краља Петра бр.36-38 , оверен од главног пројектанта 

Марка С.Митровића , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 М661 13 ИКС и са изјавом одговорног лица 

Милоша Г.Грбића , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 К470 11 ИКС , вршиоца техничке контроле 

„Агенција за пројект.Клупци“ С.Игњатовић пр. , Лозница, о извршеној техничкој контроли ; 

3. Пројекат за грађевинску дозволу : 

- 0. Главна свеска коју је урадио Пројектни биро „ARHI STUDIO“ Марко Митровић пр. , 

Лозница, ул.Краља Петра бр.36-38 , оверена од главног пројектанта Марка С.Митровића , 

дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 М661 13 ИКС ; 
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- 1. Пројекат архитектуре који је урадио Пројектни биро „ARHI STUDIO“ М.Митровић 

пр. , Лозница , ул.Краља Петра бр.36-38 , оверен од одговорног пројектанта Марка С. 

Митровића , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 М661 13 ИКС , заједно са извештајем о техничкој 

контроли који је урадио Милош Г.Грбић , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 К470 11 ИКС ; 

- 2. Пројекат конструкције који је урадио Прој.биро „ARHI STUDIO“ М.Митровић пр. , 

Лозница, ул.Краља Петра 36-38, оверен од одговорног пројектанта Ивана С.Карапанџића,  

дипл.инж.грађ. , лиц.бр.310 L667 12 ИКС , заједно са извештајем о техничкој контроли 

који је урадио Гојко С.Грбић , дипл.инж.грађ. , лиценца број: 310 0479 03 ИКС ; 

- 3. Пројекат хидротехничких инсталација који је урадио Прој.биро„ARHI STUDIO“ 

М.Митровић пр. , Лозница , ул.Краља Петра бр.36-38 , оверен од одговорног пројектанта 

Љиљане С.Младеновић, дипл.инж.грађ. , лиц.бр.314 В847 05 ИКС , заједно са извештајем 

о техничкој контроли који је урадио Милош Г.Грбић , д.и.арх. , лиц.бр.300 К470 11 ИКС ; 

- 4. Пројекат електроенергетских и громобранских инсталација који је урадио Прој.  

биро „ARHI STUDIO“ М.Митровић пр. , Лозница, ул.Краља Петра бр.36-38 , оверен од 

одговорног пројектанта Владе С.Карапанџића , дипл.инж.ел. , лиц.бр.350 Ј789 11 ИКС , 

заједно са извештајем о техничкој контроли који је урадио Драган П.Павловић , дипл. 

инж.ел. , лиценца број: 350 3777 03 ИКС; 

- 5. Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација који је урадио Прој.биро 

„ARHI STUDIO“ Марко Митровић пр. , Лозница , ул.Краља Петра бр.36-38 , оверен од 

одговорног пројектанта Владе С.Карапанџића , дипл.инж.ел. , лиц.бр.350 Ј789 11 ИКС , 

заједно са извештајем о техничкој контроли који је урадио Драган П.Павловић , дипл. 

инж.ел. , лиценца број: 350 3777 03 ИКС ; 

- 6. Пројекат машинских инсталација који је урадио Прој.биро „ARHI STUDIO“ Марко 

Митровић пр. , Лозница, ул.Краља Петра бр.36-38 , оверен од одговорног пројектанта 

Зорана Н.Полића , дипл.инж.маш. , лиценца бр.330 С059 05 ИКС , заједно са извештајем 

о техничкој контроли који је урадио Бранислав М.Тошић , дипл.инж.маш. , лиценца број: 

330 А945 05 ИКС ; 

- 10. Пројекат припремних радова урађен од Пројектног бира „ARHI STUDIO“ М. 

Митровић пр.  Лозница , ул.Краља Петра бр.36-38 , оверен од одговорног пројектанта 

Ивана С.Карапанџића ,  дипл.инж.грађ. , лиц.бр.310 L667 12 ИКС , заједно са извештајем 

о техничкој контроли који је урадио Гојко С.Грбић , д.и.грађ. , лиц.бр.310 0479 03 ИКС ; 

- Елаборат заштите од пожара који је урадило Друш. за заштиту од пожара „Пожар-гас“ 

д.о.о. Лозница , ул.Г.Јакшића бб , оверен од овлашћеног лица Миломира Ц.Ковачевића , 

дипл.инг.техн. , лиценца број: 371 1684 10 ИКС , овлашћење МУП РС 07 бр.152-202/13 ; 

- Елаборат енергетске ефикасности који је урадио Пројектни биро „ARHI STUDIO“ М. 

Митровић пр. , Лозница , ул.Краља Петра бр.36-38 , оверен од овлашћеног лица Ивана С. 

Карапанџића , дипл.инж.грађ. , лиценца број: 381 1684 17 ИКС . 

4. Доказ о праву својине - Препис листа непокретности број: 6301 К.О. Лозница и копија 

плана к.п.бр.8600 К.О. Лозница , бр.953-1/18-1869 од 11.12.2018.год. , од РГЗ СКН Лозница ; 

5. Одлука о доградњи постојећег стамбено-пословног објекта бр.6 на к.п.бр.8600 К.О. Лозница 

од 25.09.2018.године , са клаузулом о потврђивању исправе од јавног бележника Миленка 

Михаиловића из Лознице , УОП-V: 3885-2018 од 26.09.2018.год. ; Уговор о располагању 

заједничким деловима зграде у циљу доградње од 01.10.2018.године , са клаузулом о 

потврђивању исправе од јавног бележника М.Михаиловића из Лознице , УОП-V: 4022-2018 

од 02.10.2018.год. и Уговор о заједничком улагању , са клаузулом о потврђивању исправе 

од јавног бележника М.Михаиловића из Лознице , УОП-IV: 2353-2018 од 17.12.2018.године ; 

6. Изјава о давању сагласности за доградњу објекта Тешић Зорке из Лознице , са 

клаузулом о потврђивању исправе од јавног бележника М.Михаиловића из Лознице , ОПУ: 

1794-2018 од 14.12.2018.године ; 
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7. Изјава о давању сагласности за доградњу објекта Тешић Александра из Лознице , са 

клаузулом о потврђивању исправе од јавног бележника Миленка Михаиловића из Лознице , 

УОП-III: 2976-2018 од 14.12.2018.године ; 

8. Овлашћење за подношење захтева достављено у складу са важећим правилницима . 

         

           У поступку обједињене процедуре прибављен је Обрачун доприноса за уређивање грађ.земљ.  

број: 03-1578/1 од 20.12.2018.године , урађен од Ј.П. „Лозница развој“ Лозница , који инвеститор 

има измирити до почетка грађења објекта и уз пријаву радова доставити доказ надлежном органу . 

 

  На основу члана 135. став 6. Закона планирању и изградњи који гласи : „За изградњу или 

извођење радова на грађевинском земљишту или објекту који је у власништву више лица , као доказ 

о одговарајућем праву прилаже се и оверена сагласност тих лица, а ако се изводе радови на 

надзиђивању, прилаже се и уговор закључен у складу са посебним законом.“ ; члана 9. Закон о 

становању и одржавању зграда ( „Сл.гласник РС“, бр.104/2016 ) који прописује : „Располагање 

заједничким деловима зграде је пренос права својине над заједничким деловима зграде у циљу 

доградње, надзиђивања, припајања или претварања. О располагању заједничким деловима зграде 

власници посебних делова одлучују у складу са одредбама овог закона које се односе на рад и 

одлучивање стамбене заједнице. Пренос права из става 1. овог члана врши се на основу уговора 

између стамбене заједнице и лица које стиче право над делом заједничких делова.Потписи 

уговорних страна из става 3. овог члана оверавају се у складу  са законом којим се уређује овера 

потписа.“ ; члана 44. Закон о становању и одржавању зграда који гласи  : „Скупштина стамбене 

заједнице доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова који имају право гласа по 

одређеном питању, осим ако овим законом није другачије прописано. О располагању заједничким 

деловима зграде, поверавању управљања професионалном управнику и кредитном задуживању 

стамбене заједнице скупштина стамбене заједнице одлучује већином коју чине 2/3 укупног броја 

гласова. Власник посебног дела може гласати и писаним или електронским путем, у ком случају се 

за потребе израчунавања кворума сматра да тај члан стамбене заједнице присуствује седници. У 

вршењу овлашћења одлучивања, односно гласања, када је посебан део зграде у сусвојини, 

сувласницима припада одговарајући део гласова за тај посебан део сразмерно њиховом уделу у 

сусвојини. У случају располагања заједничким деловима зграде за потребе надзиђивања, сагласност 

у смислу закона којим се уређује изградња објеката представља сагласност скупштине стамбене 

заједнице која се доноси већином из става 2. овог члана. На основу сагласности из става 7. овог 

члана, управник стамбене заједнице закључује уговор са инвеститором којим се регулишу сви 

битни елементи уговора, а посебно међусобна права и обавезе, рокови, обавезе инвеститора да на 

погодан начин обавештава власнике посебних делова о почетку и завршетку извођења радова, 

поштовању кућног реда и др.“ и наведене достављене документације , утврђује се да је у складу 

са наведним члановима Закона о становању и одржавању зграда ( „Сл.гласник РС“, бр.104/2016 ) 

и Закона планирању и изградњи .  

          Обзиром да је инвеститор , уз усаглашен захтев за издавање грађевинске дозвол , 

приложио Извод из пројекта и Пројекат за грађевинску дозволу , урађени у складу са чланом 

52. Правилника о садржини , начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објекта ( ,,Сл.гласник РС“, бр.72/18 ) , а што је био разлог за 

одбацивање захтева према Закључку бр.ROP-LOZ-22495-CPI-4/2018, зав.бр.351-1036/2018-V, од 25. 

12.2018.године и да је доставио осталу потребну документацију , као што је напред изложено , а 

сходно члану 135. Закона планирању и изградњи ( „Сл.глас.РС“, бр.72/09 , 81/09-испр. , 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18 ) , члану 44. Закона о становању 

и одржавању зграда ( „Сл.глас.РС“,бр.104/2016 ) и у складу са Правилником о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.глас.РС“,бр.113/15, 96/16 и 120/17 ), Правилником 

о садржини , начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објеката ( ,,Сл.гласник РС“, бр. 72/18 ) и чланом 136. Закона о општем управном 

поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ) , одлучено је као у диспозитиву овог решења . 
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          Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у 

износу од :  6.422,00 динара  +  3.000,00 динара .   

          Републичка административна такса за подношење захтева и издавање овог решења , у складу 

са Законoм о републичким адм.таксама ( „Сл.гл.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.
 
и 50/18  ) , наплаћене су у износу од : 310,00 динара + 3.640,00 

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 дана од дана пријема истог . 

          Жалба се предаје преко овог Одељења путем ЦЕОП-а , са уплатом одговарајуће таксе за 

ЦЕОП , уплатом на име таксе у износу од 470,00 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 

брoj: 97, 18-059, приходи Градске управе Града Лознице . 

      

   

Обрадио 

Слободан Гајић , дипл.инж.грађ. 

 

           ШЕФ ОДСЕКА                                                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА   

   ___________________________                                                    ______________________________                 

Весна Стефановић , дипл.грађ.инж.                                         Владан Трипковић , дипл.пр.планер 

 

Достављено :  

- подносиоцу захтева , 

- у списе , 

- грађевинској инспекцији , 

- имаоцима јавних овлашћења , 

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

 

                             


