
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број: ROP-LOZ-24592-CPA-2/2018 
Заводни број:  351-768/2018-V 
Датум:02.10.2018. године  
Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2. 
  
                Градскa управа Града Лозница - Одељење за планирање и изградњу,  поступајући по захтеву 
инвеститора Опште болнице у Лозници, ул.Болничка,бр.65( матични број правног субјекта: 
17824465),поднетог преко пуномоћника ,,PRO-ING''доо за пројектовање и инжењеринг овлашћеног лица  
Биљане Ненадић, из Новог Сада, за  ИЗМЕНУ Решења о грађевинској  дозволи број 351-561/90-V-02 од 
29.08.1990 године, за адаптацију и реконструкцију постојећег објекта и  доградњу другог спрата ХГБ- 
Хирушко –гинеколошког блока Опште болнице у Лозници, на катастарској парцели 3502 К.О. Лозница, а 
на основу члaна 142.Закона о  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 и 145/14 ) ,члана 24-27. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.гласник 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.23/15 , 77/15 , 58/16 и 96/16 ) и члана 136. Закона о општем управном поступку ( 
„Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ) , доноси : 
 
 
                                                                             РЕШЕЊЕ  
                                                            О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

                           
1.  ИЗДАЈЕ се грађевинска дозвола  инвеститору Општој болници у Лозници, ул.Болничка,бр.65( 
матични број правног субјекта: 17824465), којом се ОДОБРАВА адаптација и реконструкција постојећег 
објекта и  доградња другог спрата ХГБ- Хирушко –гинеколошког блока Опште болнице у Лозници на 
катастарској парцели 3502 К.О. Лозница, постојеће спратности: сутерен,приземље,спрат и поткровље, у 
нову спратност: сутерен,приземље и два спрата;категорије - В , класификационе ознаке – 126 
411;површина парцеле – 32.417,00 м² ;постојеће Бруто П објекта: 6.339,76 м²; новопројектована Бруто П 
објекта: 6.410,59 м²; предрачунске вредности : 1.157.032.320,95 динара. 
 

      Издавањем овог Решења о грађевинској дозволи , престаје да важи Решење о грађевинској дозволи 
  бр.351-561/90-V-02 од 29.08.1990 године. 

 
2.САСТАВНИ ДЕО ове грађевинске дозволе су : 

   Локацијски услови бр.ROP-LOZ-24592-LOC-1/2018,зав.бр.353-179/2018-V,од 10.09.2018.године, 
и Решење о исправци Локацијских услова, бр.ROP-LOZ-24592-LOC-1/2018,зав.бр.353-179/2018-V,од 
13.09.2018.године издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице ; 
●  Извод из пројекта за грађевинску дозволу, урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар 
Михајла  Пупина бр. 3/II, Нови Сад ,одговорни пројектант је Горан Вукобратовић дипл.инж.грађ.              
,лиценца бр. 310L66612 ИКС; и са изјавом одговорног лица Небојше Шиљка ,дипл.инж.грађ.,              
лиц.бр.311 3568 03 ИКС , вршиоца тех.контроле  „НС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,Нови Сад , ул.Булевар  
ослобођења бр.30А ,  о извршеној техничкој контроли ; 
●     Пројекат за грађевинску дозволу, урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар Михајла  
Пупина бр. 3/II, Нови Сад ,одговорни пројектант је  Горан Вукобратовић дипл.инж.грађ.лиценца бр. 
310L66612 ИКС; и са изјавом одговорног лица Небојше Шиљка ,дипл.инж.грађ.,лиц.бр.311 3568 03 
ИКС , вршиоца тех.контроле  „НС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,Нови Сад , ул.Булевар  ослобођења бр.30А ,  
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-
1166/1,од 28.09.2018.год. урађеног  од стране ЈП„Лозница Развој“Лозница да инвеститор НИЈЕ У ОБАВЕЗИ 
уплате доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 
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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 5 (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 . 
7.Инвеститор је дужан да , након завршетка изградње објекта , поднесе овом органу захтев за издавање 
употребне дозволе . 
8.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 Општа болница у Лозници, ул.Болничка,бр.65. ( матични број правног субјекта: 
17824465),поднео је захтев Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице број: ROP-LOZ-24592-CPA-2/2018; 
заводни број:351-768/2018-V дана 25.09.2018.,преко пуномоћника ,,PRO-ING''доо за пројектовање и инжењеринг, 
овлашћеног лица Ненадић Биљане из Новог Сада, за  измену Решења о грађевинској  дозволи број 351-561/90-
V-02 од 29.08.1990 године, којом се ОДОБРАВА адаптација и реконструкција постојећег објекта и  доградња 
другог спрата ХГБ- Хирушко –гинеколошког блока Опште болнице у Лозници, на катастарској парцели 3502 
К.О. Лозница, постојеће спратности: сутерен,приземље,спрат и поткровље, у нову спратност: 
сутерен,приземље и два спрата;категорије - В , класификационе ознаке – 126 411;површина парцеле – 32.417,00 
м² ;постојеће Бруто П објекта: 6.339,76 м²; новопројектована Бруто П објекта: 6.410,59 м². 

 
          Уз захтев за издавање грађевинске дозволе за инвеститор је приложио следећу документацију у складу са 
важећим правилницима : 

1. Локацијске услове, бр.ROP-LOZ-24592-LOC-1/2018,зав.бр.353-179/2018-V,од 10.09.2018.године, и Решење о 
исправци Локацијских услова, бр.ROP-LOZ-24592-LOC-1/2018,зав.бр.353-179/2018-V,од 13.09.2018.године 

2. Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар Михајла  Пупина 
бр. 3/II, Нови Сад ,одговорни пројектант је Горан Вукобратовић дипл.инж.грађ,лиценца бр. 310L66612 ИКС; и са 
изјавом одговорног лица Небојше Шиљка ,дипл.инж.грађ., лиц.бр.311 3568 03 ИКС , вршиоца тех.контроле  „НС 
ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,Нови Сад , ул.булевар Ослобођења бр.30А ,  о извршеној техничкој контроли ; 
 

  3.Пројекат за грађевинску дозволу: 

 0.Главна свеска коју је урадио »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар Михајла  Пупина бр. 3/II, Нови Сад  
,главни пројектант је Горан Вукобратовић дипл.инж.грађ.лиценца бр. 310 L666 12 ИКС;  
1.Пројекат архитектуре који је урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар Михајла  Пупина бр. 
3/II, Нови Сад , одговорни пројектант је Сандра Влајковић дипл.инж.арх. ,лиценца бр. 300 G947 08 
ИКС; и са изјавом  пројектанта Маје Бенц ,дипл.инж.арх.,лиценца.бр.300 Ј294 10 ИКС , вршиоца 
тех.контроле  „НС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,Нови Сад , ул.булевар Ослобођења бр.30А ,  о извршеној 
техничкој контроли ; 
2./1 Пројекат конструкције који је урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар Михајла  Пупина 
бр. 3/II, Нови Сад , одговорни пројектант  је Саша Плиснић, дипл.инж.грађ. ,лиценца бр. 310 А987 05 
ИКС; и са изјавом  пројектанта, Небојше Шиљка, дипл.инж.грађ. ,лиценца бр. 311 3568 03 ИКС;  
вршиоца тех.контроле  „НС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,Нови Сад , ул.булевар Ослобођења бр.30А ,  о 
извршеној техничкој контроли ; 
2./2  Пројекат интерних саобраћајница који је урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар 
Михајла  Пупина бр. 3/II, Нови Сад , одговорни пројектант је Катарина Пејаковић, дипл.инж.грађ. 
,лиценца бр. 315 С150 05 ИКС; и са изјавом пројектанта Весне Петровић, 
,дипл.инж.грађ.,лиценца.бр.315 Р279 17 ИКС , вршиоца тех.контроле  „НС ИНЖЕЊЕРИНГ“ 
ДОО,Нови Сад , ул.булевар Ослобођења бр.30А ,  о извршеној техничкој контроли ; 
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3.Пројекат хидротехничких инсталација који је урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар 
Михајла  Пупина бр. 3/II, Нови Сад , одговорни пројектант је Давор Гудало, дипл.инж.грађ. ,лиценца 
бр. 314 R392 17 ИКС; и са изјавом  пројектанта Маје Бенц ,дипл.инж.арх.,лиценца.бр.300 Ј294 10 
ИКС , вршиоца тех.контроле  „НС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,Нови Сад , ул.булевар Ослобођења бр.30А ,  
о извршеној техничкој контроли ; 
 
4.Пројекат електроенергетских инсталација са објектом напајања технолошке опреме и 
пројектом громобранске заштите,који је урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар Михајла  
Пупина бр. 3/II, Нови Сад , одговорни пројектант је Евица Суша,мастер инж.електро и рачунарства 
,лиценца бр. 300 1743 03 ИКС; и са изјавом пројектанта Рајка Мартића ,дипл.инж.ел.,лиценца.бр.350 
3763 03 ИКС , вршиоца тех.контроле  „НС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,Нови Сад , ул.булевар Ослобођења 
бр.30А ,  о извршеној техничкој контроли ; 
 
5. Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација са пројектом безбедоносних 
система,контроле приступа и пројектом дојаве пожара, који је урађен од стране »PRO-
ING«,ДОО.ул.Булевар Михајла  Пупина бр. 3/II, Нови Сад , одговорни пројектант је Владо 
Карапанџић, дипл.инж.електро и рачунарства мастер,лиценца бр. 353 Р010 16 ИКС; и са изјавом 
пројектанта Рајка Мартића ,дипл.инж.ел.,лиценца.бр.350 3763 03 ИКС, вршиоца тех.контроле  „НС 
ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,Нови Сад , ул.булевар Ослобођења бр.30А ,  о извршеној техничкој контроли ; 
 
6./1 Пројекат термотехничких инсталација који је урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар 
Михајла  Пупина бр. 3/II, Нови Сад , одговорни пројектант је Александар Живковић дипл.инж.маш. 
,лиценца бр. 330 D221 06 ИКС; и са изјавом пројектанта Милана Гнипа 
,дипл.инж.маш.,лиценца.бр.330 Е312 07 ИКС , вршиоца тех.контроле  „НС ИНЖЕЊЕРИНГ“ 
ДОО,Нови Сад , ул.булевар Ослобођења бр.30А ,  о извршеној техничкој контроли ; 
 
6./2 Пројекат развода медицинских гасова који је урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар 
Михајла  Пупина бр. 3/II, Нови Сад , одговорни пројектант је Братислав Рисимовић, дипл.инж.маш. 
,лиценца бр. 330 8537 04 ИКС; и са изјавом пројектанта Милана Гнипа 
,дипл.инж.маш.,лиценца.бр.330 Е312 07 ИКС , вршиоца тех.контроле  „НС ИНЖЕЊЕРИНГ“ 
ДОО,Нови Сад , ул.булевар Ослобођења бр.30А ,  о извршеној техничкој контроли ; 
 
6./3.1 Пројекат лифта Л1  
6./3.2 Пројекат лифта Л2  
6./3.3 Пројекат лифта Л3 и  
6./3.4 Пројекат лифта Л4  
сви  урађени од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар Михајла  Пупина бр. 3/II, Нови Сад ,одговорни 
пројектант је Зоран Субашић дипл.инж.маш. ,лиценца бр. 333 0931 03 ИКС; и са изјавом пројектанта 
Ивана Будакова,дипл.инж.маш.,лиценца.бр.333 3257 03 ИКС , вршиоца тех.контроле  „НС 
ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,Нови Сад , ул.булевар Ослобођења бр.30А ,  о извршеној техничкој контроли ; 
 
7./1Пројекат технологије са пројектом стабилне медицинске опреме, који је урађен од стране 
»PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар Михајла  Пупина бр. 3/II, Нови Сад ,одговорни  пројектант је Предраг 
Николић, дипл.инж.арх. ,лиценца бр. 300 1507 03 ИКС; и са изјавом пројектанта Маје Бенц 
,дипл.инж.арх.,лиценца.бр.300 Ј294 10 ИКС , вршиоца тех.контроле  „НС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,Нови 
Сад , ул.булевар Ослобођења бр.30А ,  о извршеној техничкој контроли ; 
 
7./2Пројекат технологије-пројекат третмана медицинског отпада, који је урађен од стране »PRO-
ING«,ДОО.ул.Булевар Михајла  Пупина бр. 3/II, Нови Сад ,одговорни  пројектант је Оскар Козма, 
дипл.инж.техн. ,лиценца бр. 371 0781 03 ИКС; и са изјавом г пројектанта Татјане Салић 
,дипл.инж.техн.,лиценца.бр.371 4499 03 ИКС , вршиоца тех.контроле  „НС ИНЖЕЊЕРИНГ“ 
ДОО,Нови Сад , ул.булевар Ослобођења бр.30А ,  о извршеној техничкој контроли ; 
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8.  Пројекат саобраћајне сигнализације који је урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар 
Михајла  Пупина бр. 3/II, Нови Сад ,одговорни пројектант је Катарина Пејаковић, дипл.инж.грађ. 
,лиценца бр. 315 С150 05 ИКС; и са изјавом пројектанта Весне Петровић, 
,дипл.инж.грађ.,лиценца.бр.315 Р279 17 ИКС , вршиоца тех.контроле  „НС ИНЖЕЊЕРИНГ“ 
ДОО,Нови Сад , ул.булевар Ослобођења бр.30А ,  о извршеној техничкој контроли ; 
9.Пројекат спољашњег уређења, који је урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар Михајла  
Пупина бр. 3/II, Нови Сад ,одговорни  пројектант је Сандра Влајковић, дипл.инж.арх. ,лиценца бр. 
300 G947 08 ИКС; и са изјавом пројектанта Маје Бенц ,дипл.инж.арх.,лиценца.бр.300 Ј294 10 ИКС , 
вршиоца тех.контроле  „НС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО,Нови Сад , ул.булевар Ослобођења бр.30А ,  о 
извршеној техничкој контроли ; 
-Елаборат заштите од пожара који је урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар Михајла  
Пупина бр. 3/II, Нови Сад , овлашћено лице је Евица Суша,мастер инж.електро и рачунарства 
,лиценца бр. 300 1743 03 ИКС  и  овлашћење МУП-а 07-152-2434-15.  
Елаборат енергетске ефикасности  који је урађен од стране »PRO-ING«,ДОО.ул.Булевар Михајла  
Пупина бр. 3/II, Нови Сад ,овлашћено лице је Биљана Ненадић, дипл.инж.грађ.мастер,овлашћење 
бр. 381 0167 12.  

-Доказ о праву својине - Препис  листа непокретности бр.13475 К.О. Лозница од 21.06.2018.године , издат од 
РГЗ СКН Лозница ;  

   -Пуномоћје за подношење захтева достављено у складу са важећим правилницима ; 

 

        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-исп. , 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем ( ,,Сл.гласник РС“, бр.113/15 ,  96/16 и 120/17 ) , Правилником о садржини , 
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ( 
,,Сл.гласник РС“, бр.23/15, 77/15, 58/16 и 96/16 ) и чл.136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, 
бр.18/2016 ) , одлучено је као у диспозитиву овог решења . 
 
       Накнада за ово решење наплаћена је 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. 
          Жалба се предаје преко овог Одељења , путем ЦЕОП-а са одговарајућом таксом и са уплатом на име 
таксе у износу од 460,00 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. 

 

 



 5 

 


