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

захтеву „VALY“д.о.о. Белошевац, Ваљево , ( матични број правног лица : 17314157 ) , поднетог од 

стране овлашћеног лица Ирене Андрић Ковач ( ЈБМГ: 1603963775016 ) из Ваљева , за ИЗМЕНУ 

издате грађевинске дозволе број: 351-317/2012-V од 25.01.2013.године ( промена габарита  и  

површине објекта - издата грађевинска дозвола за 1.етапу изградње објекта за производњу чарапа ) 

за изградњу производног објекта – ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА са доградњом 

магацинског простора  на катастарској парцели број: 4665 К.О. Лозница , а на основу чл.135. и 

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 ) , 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 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 „VALY“ д.о.о. Белошевац , Ваљево ,          
( матични  број правног лица : 17314157 ) , којом се одобрава изградња производног 

објекта – ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА са доградњом магацинског простора  

на катастарској парцели број:4665 К.О. Лозница , категорије - В , класификационе ознаке:  

125 221 - 20% и 125 103 - 80% ; површина парцеле: 18.28.55ха ; габарит објекта : дат у тех. 

документацији – укупан габарит са доградњом 65,64м x 62,84м ( габарит доградње 

магацинског простора 21,60м x 40,00м ) ; спратност објекта : Пр ( приземље висине од 

7,50м до 8,50м )  ;  максимална висина : 9,50м ;  УБГП: 4.124,82м² ( укупна нето површина 

објекта 4.047,00м² , од чега је доградња магацинског простора површине : бруто 864,00м² , 

нето 833,00м² ) ; предрачунске вредности : 19.128.960,00 динара . 

 

2. САСТАВНИ ДЕО ове грађевинске дозволе су : 

  Локацијска дозвола бр.353-90/2012-V од 10.10.2012.год. и Закључак о исправци 

решења о локацијској дозволи бр.353-90/2012-V од 18.12.2012.године , издати од 

Оделења за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице  ; 

  Извод из Новог пројекта за грађевинску дозволу - за изградњу производног 

објекта и доградњу магацинског простора  урађен од стране Друштва за пројект.  

„STUDIO FORMA“д.о.о. Ваљево , ул.Карађорђева бр.39 , оверен од стране главног 

пројектанта Ирене М.Андрић-Ковач , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 5325 03 ИКС и са 

изјавом одговорног лица Милана И.Петровића , дипл.инж.грађ. , лиц.бр.310 0301 03 

ИКС , вршиоца техничке контроле Пројектни биро „Ваљевоплан“ Петровић Милан 

пр. Ваљево, ул.Узун Миркова бр.2/2 , о извршеној техничкој контроли ; 

  НОВИ Пројекат за грађевинску дозволу – за изградњу производног објекта и 

доградњу магацинског простора  урађен од стране Друштва за пројект.  „STUDIO 

FORMA“д.о.о. Ваљево , ул.Карађорђева бр.39 , оверен од стране главног пројектанта 

Ирене М.Андрић-Ковач , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 5325 03 ИКС и са изјавом 

одговорног лица Милана И.Петровића , дипл.инж.грађ. , лиц.бр.310 0301 03 ИКС , 

вршиоца техничке контроле Пројектни биро „Ваљевоплан“ Петровић Милан пр. 

Ваљево, ул.Узун Миркова бр.2/2 , о извршеној техничкој контроли . 
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3.  УТВРЂУЈЕ  се  на основу члана 97. став 8. Закона о  планирању и изградњи , члана 8. 

Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађ.земљишта ( „Сл.лист Града Лозница“, 

бр.1/2015 ) и на основу Обрачуна доприноса за уређивање грађ.земљишта брoj: 03-1138/1 од 

27.10.2017.године , урађеног од стране Ј.П. „Лозница развој“ Лозница ,  а који је саставни део 

ове грађ.дозволе , да инвеститор НИЈЕ У ОБАВЕЗИ уплате доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта . 
 

4. Инвеститор је дужан  да овом органу поднесе пријаву НАСТАВКА радова најкасније    

8 ( осам ) дана пре НАСТАВКА извођења радова , са прописаним подацима и доказима , а 

на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи . 

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

издавање употребне дозволе . 

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. 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 .  
  

8. Овим Решењем ставља се ван снаге  Решењe о грађевинској дозволи бр.351-317/2012-V 

од 25.01.2013.године , за изградњу производног објекта - ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ЧАРАПА – I етапа , на кат.парцели број: 4665 К.О. Лозница . 

                            

                                                                                               

           ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

           Инвеститор  „VALY“ д.о.о. Белошевац , Ваљево , ( матични број правног лица: 17314157 ) ,  

поднео је усаглашен захтев овом Одељењу бр.ROP-LOZ-28329-CPIH-2/2017, зав.бр.351-749/2017-V, 

дана 24.10.2017.године, од стране овлашћеног лица Ирене Андрић Ковач ( ЈБМГ:1603963775016 ) из 

Ваљева , за ИЗМЕНУ издате грађевинске дозволе бр.351-317/2012-V од 25.01.2013.године ( промена 

габарита и површине објекта - издата грађ.дозвола за 1.етапу изградње објекта за производњу 

чарапа ) за изградњу производног објекта – ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА са 

доградњом магацинског простора на кат.парцели број: 4665 К.О. Лозница . 

 

           Уз усаглашен захтев за измену издате грађевинске дозволе бр.351-317/2012-V од 25.01.2013. 

године инвеститор је приложио следећу документацију у складу са важећим правилницима : 

1. Локацијска дозвола бр.353-90/2012-V од 10.10.2012.год. и Закључак о исправци решења о 

локацијској дозволи бр.353-90/2012-V од 18.12.2012.год. , издати од Оделења за планирање и 

изградњу Градске управе Града Лознице  ; 

2. Извод из Новог пројекта за грађевинску дозволу - за изградњу производног објекта и 

доградњу магацинског простора  урађен од стране Друштва за пројектовање „STUDIO 

FORMA“д.о.о. Ваљево , ул.Карађорђева бр.39 , оверен од стране главног пројектанта Ирене 

М.Андрић-Ковач , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 5325 03 ИКС и са изјавом одговорног лица 

Милана И.Петровића, дипл.инж.грађ. , лиц.бр.310 0301 03 ИКС , вршиоца техничке контроле 

Пројектни биро „Ваљевоплан“ Петровић Милан пр. Ваљево, ул.Узун Миркова бр.2/2 , о 

извршеној техничкој контроли ; 

3. НОВИ Пројекат за грађевинску дозволу - за изградњу производног објекта и доградњу 

магацинског простора  достављен у складу са важећим правилницима : 

- 0. НОВА Главна свеска коју је урадило Друштво за пројектовање „STUDIO FORMA“ 

д.о.о. Ваљево , ул.Карађорђева бр.39 , оверен од стране главног пројектанта Ирене М. 

Андрић-Ковач , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 5325 03 ИКС ; 
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- 1. НОВИ Пројекат архитектуре урађен од стране Друштва за пројектовање „STUDIO 

FORMA“д.о.о. Ваљево , ул.Карађорђева бр.39 , оверен од стране одговорног пројектанта 

Ирене М.Андрић-Ковач , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 5325 03 ИКС , са изјавом одговорног 

лица вршиоца техничке контроле Срђана Д.Илића , дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 F774 08 

ИКС , о извршеној техничкој контроли ; 

- 2. НОВИ  Пројекат конструкције  урађен од стране Привредног друш. „KMZ contractor“ 

д.о.о. Београд, ул.Пивљанина Баја бр.9, оверен од стране одговорног пројектанта Немање 

Д.Павловића, дипл.инж.грађ. , лиценца бр.310 0541 16 ИКС , са изјавом одговорног лица 

вршиоца техничке контроле Милана И.Петровића, дипл.инж.грађ. , лиц.бр.310 0301 03 

ИКС , о извршеној техничкој контроли ; 

- 3. НОВИ Пројекат хидротехничких инсталација  урађен од стране Друштва за пројект. 

„STUDIO FORMA“д.о.о. Ваљево , ул.Карађорђева бр.39 , оверен од стране одговорног 

пројектанта Миодрага Б.Чомића, дипл.грађ.инж. , лиц.бр.314 1340 03 ИКС , са изјавом 

одговорног лица вршиоца техничке контроле Александра М.Кузмановића, дипл.грађ.инж. 

лиц.бр.314 3725 03 ИКС , о извршеној техничкој контроли ; 

- 5. НОВИ Пројекат електротехничких инсталација урађен од стране Пред. „FRENKI-

ALARM“д.о.о. Ваљево,  оверен од стране одговорног пројектанта Богдана Д.Богдановића  

дипл.инж.ел. , лиц.бр.350 О496 16 ИКС , са изјавом одговорног лица вршиоца техничке 

контроле Душана Д.Планојевића , дипл.инж.ел. , лиц.бр.350 6095 03 ИКС ,  о извршеној 

техничкој контроли ; 

- 5.2 НОВИ Пројекат Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација који је 

урадило Предузеће „FRENKI-ALARM“д.о.о. Ваљево , а одговорни пројектант је Војислав 

В.Стевановић , дипл.инж.ел. ,  лиц.бр.353 М033 03 ИКС и лиц.МУП-а 07 бр.152-200/12 , 

са изјавом одговорног лица вршиоца техничке контроле Владана С.Јосиповића , дипл. 

инж.ел. , лиц.бр.353 С233 05 ИКС ,  о извршеној техничкој контроли ; 

- 6. НОВИ Пројекат машинских инсталација који је урадило Пред. „INGRAD ENERGO“ 

д.о.о. Лозница, оверен од одговорног пројектанта Мирославе М.Ђурић , дипл.инж.маш. , 

лиц.бр.330 К228 11 ИКС , са изјавом одговорног лица вршиоца техничке контроле Перка 

С.Ђермановића, д.инж.маш. , лиц.бр.330 F579 07 ИКС, о извршеној техничкој контроли ; 

- 6.2. НОВИ Пројекат инсталација за аутоматско гашење пожара водом који је 

урадило Предузеће „CEPTING“ д.о.о. Београд, ул.Гандијева бр.76а, оверен од одговорног 

пројектанта Драгана В.Секуловића , д.инж.маш. , лиц.бр.330 1242 03 ИКС и лиц.МУП-а 

07 бр.152-106/12 , са изјавом одговорног лица вршиоца техничке контроле Перка С. 

Ђермановића, дипл.инж.маш., лиц.бр.330 F579 07 ИКС, о извршеној техничкој контроли ;  

- Елаборат заштите од пожара који је урадило Предузеће за производњу, промет роба и 

услуга „МЕРТЕК“д.о.о. Ваљево , ул.Душанова бр.103 , а овлашћено лице је Љубинка Ч. 

Узуновић , дипл.инж.ел. , лиц.МУП-а 07 бр.152-254/12 и лиц.бр.350 Е001 06 ИКС ; 

-  Елаборат енергетске ефикасности који је урадио Друштва за прој. „STUDIO FORMA“ 

д.о.о. Ваљево, ул.Карађорђева бр.39, а овлашћено лице је Душица А.Пакевић, дипл.инж. 

арх. , лиценца број: 381 0622 13 ИКС . 

4. Доказ о праву својине - Препис листа непокретности број: 11508 К.О. Лозница , број: 

953-2/17-94 од 25.10.2017.године издат од РГЗ СКН Лозница , Сагласност Града Лозница 

бр.1012/2012-III од 02.08.2012.године , оверена од начелника градске управе по овлашћењу 

градоначелника Града Лозница , као сувласника к.п.бр.4665 К.О. Лозница .  

5. Потврда , број: 03-1377/2 од 16.01.2013.године , да је измирена обавеза плаћања накнаде за 

уређење грађевинског земљишта за изградњу производног објекта од Ј.П. „Град“ Лозница . 

6. Геодетски снимак постојећег стања: катастарско-топографски план к.п.бр.4665 К.О. Лозница 

од августа 2017.године , урађен од „Геодет ДБ“ д.о.о. , Лозница , оверен од Рада С.Матића , 

дипл.инж.геод. , геодетска лиценца првог реда број: 01 0063 10 РГЗ . 
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7. Овлашћење за подношење захтева достављено у складу са важећим правилницима . 

8. Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја пројекта на животну 

средину пројекта : изградња ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА на кат.парцели број: 

4665 КО Лозница издато од Град.управе Града Лозница, Одељење за планирање и изградњу , 

број: 501-70-П/2012 од 08.11.2012.године , које је правоснажно од 27.11.2012.године . 

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

земљишта за изградњу производног објекта – ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА са доградњом 

магацинског простора  на кат.парцели број: 4665 К.О. Лозница , бр.03-1138/1 од 27.10.2017.године , 

урађен од стране Ј.П. „Лозница развој“ Лозница . 

           С обзиром да је инвеститор у законском року од 30 дана од дана објављивања на интернет 

страници Градске управе града Лознице Закључка овог Одељења бр.ROP-LOZ-28329-CPА-1/2017 , 

зав.бр.351-643/2017-V од 21.09.2017.год. , а који је објављен 03.10.2017.год. , о одбацивању захтева 

због не испуњења формалних услова , поднео усаглашен захтев дана 24.10.2017.год. и отклонио 

све недостатке наведене у том Закључку , није поново наплаћена административна такса из члана 

29. став 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем , а 

документација приложена уз захтев бр.ROP-LOZ-28329-CPIH-2/2017 , зав.бр.351-749/2017-V од 24. 

10.2017.године , је преузета у овај предмет . 

           Поступајући по поднетом усаглашеном захтеву број: ROP-LOZ-28329-CPIH2-3/2017 , зав. 

бр.351-749/2017-V, од 24.10.2017.год. , овај орган утврдио је увидом у приложену документацију и 

у списе предмета – издавање Грађевинске дозволе број: 351-317/2012-V од 25.01.2013.године из 

архиве овог органа , да су испуњени формални услови за поступање по захтеву и да је приложена 

сва документација прописана сходно члaновима 135. и 142.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 и 

145/14 ) и у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем ( ,,Сл.гласник РС“, бр.113/15 и 96/16 ) , 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 ) ,  из ког разлога је одлучено као у диспозитиву Решења .    

          Такса и накнаде за ово решење наплаћене су у износу од : 1.050,00 динара + 5.000,00 динара + 

4.320,00 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 уплатом одговарајуће таксе за ЦЕОП,  

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 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 .   

                  


