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ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
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        Одељење за планирање и изградњу Градске управе Града Лозница , решавајући по захтеву, 
инвеститора STOBEX d.o.o. Loznica Кнеза Милоша 15, Лозница, Матични број правног субјекта: 
07573367, за издавање ИЗМЕНЕ грађевинске дозволе број: ROP-LOZ- 21778-CPI-2/2020, заводни број: 
351-388/2020-V од 05.06.2020.године, издате за СПОРТСКИ КОМПЛЕКС КУПАЛИШТЕ - базен, дечији 
базен, базен са тобоганом, компензациони базен, филтерско постројење и сенило,на к.п. 12791/1 КО 
Лозница,  а на основу чланова 8ђ., 135. и 142.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, 9/20 и 52/21) , 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 
чланoва 16 и 136.Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“бр. 18/16 и 95/18) , доноси: 

 
РЕШЕЊЕ 

о измени Решењао грађевинској дозволи број:  
 ROP-LOZ- 21778-CPI-2/2020, заводни број: 351-388/2020-V од 05.06.2020.године. 

 

МЕЊА СЕ:Решење  о грађевинској дозволи,број: ROP-LOZ- 21778-CPI-2/2020, заводни број: 351-
388/2020-V од 05.06.2020.године,која су  издата од стране Градске управе града Лозница-Одељења за 
планирању и изградњу,  због  ПРОМЕНЕ НАЧИНА ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА. Због немогућности да допринос за уређивање грађевинског земљишта 
уплати једнократно, инвеститор је одлучио да потребан износ отплаћује на рате. 
 
Мења се став 3. диспозитива наведеног решења тако да гласи :  
 
3. УТВРЂУЈЕ висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у износу од  4.514.602,00  
динара,на основу чланова 97. и 98. Закона о  планирању и изградњи, чланова 4,6,7,9,11 и 17. 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: 03-359/2 од 27.04.2021. године,(унет у предмет 
26.05.2021  године),који је урађен од стране Ј.П. „Лозница развој“ Лозница , а који је саставни део ове 
грађ.дозволе за изградњу објекта из става 1. овог диспозитива. 
 
Према наведеном Обрачуну доприноса за уређивање грађ.земљишта ,инвеститор ће износ 
доприноса измирити у 36 једнаких месечних рата. 
 
-Прву рату у износу од  125.405,62  динара,инвеститор је дужан да уплати најкасније до подношења 
захтева за пријаву радова, а преостали износ доприноса у месечним ратама, у 35 месечних рата од по 
125.405,62  динара.  

Рате ће се усклађивати према званично објављеном показатељу раста потрошачких цена 
Републичког завода за статистику, за период од дана обрачуна доприноса до последњег дана у месецу, а 
уплаћују се до 15. у наредном месецу. Плаћање рата инвеститор врши на основу обрачуна испостављеног 
од стране ЈП „Лозница развој”. Инвеститор је дужан да пре пријаве радова прибави доказ о регулисању 
обавеза у погледу доприноса од стране ЈП „Лознице развој”. 
Инвеститор је у обавези да уплату утврђене висине доприноса изврши на текући рачун Локалне пореске 
администрације града Лознице број: 840-741538843-29 ( модел 97 , позив на број: 18-059 ) и уз пријаву 
радова поднесе као доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта. 
 



  
 
Према Члану 98. Закона о  планирању и изградњи „Најкасније до подношења пријаве радова, 
инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у целости, 
односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средство обезбеђења плаћања.Као средство 
обезбеђења плаћања доприноса, инвеститор је дужан да: 
1) до момента пријаве радова, достави неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, 
без приговора која гласи на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити 
дужи три месеца од дана доспећа последње рате, или 
2) успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих 
рата, у корист јединице локалне самоуправе.” 
 
Градска управа – Одељење за финансије и локалну пореску администрацију води евиденцију о 
обрачунатом доприносу, динамици измиривања доприноса, роковима плаћања месечних рата, издаје 
потврду о извршеној обавези на име плаћеног доприноса, покреће, односно иницира покретање поступака 
за активирање средстава обезбеђења у случају неплаћања доприноса и покреће друге поступке ради 
наплате доприноса 
 

       У осталом делу Решење о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ- 21778-CPI-2/2020, заводни број: 
351-388/2020-V од 05.06.2020.године,остаје  непромењено .  
                   

  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

         Инвеститор, Предузеће за производњу, промет и услуге ’’Stobex’’ doo Лозница, Матични 
број правног субјекта: 07573367,  чији је пуномоћник „ПИН”доо,Лозница,овлашћено лице Гојко Грбић, 
поднео је  овом Одељењу  дана 16.04.2021. год.захтев заведен под бројем  ROP-LOZ-21778-CPA-
4/2021,Заводни број: 351-399/2021-V, за издавање ИЗМЕНЕ грађевинске дозволе број: ROP-LOZ- 
21778-CPI-2/2020, заводни број: 351-388/2020-V од 05.06.2020.године, издате за СПОРТСКИ 
КОМПЛЕКС КУПАЛИШТЕ - базен, дечији базен, базен са тобоганом, компензациони базен, 
филтерско постројење и сенило,на к.п. 12791/1 КО Лозница,категорије - Г, класификационе ознаке – 
241 221,површине парцеле –37 111,00м² ; УБГП објекта: 2.071,82 м2 м²; Укупне НЕТО површине објекта: 
1.820,50 м²; предрачунске вредности објекта : 106.092.359,52 динара. 
 
ИЗМЕНА у односу на претходно издату грађевинску дозволу,  се односи нa ПРОМЕНУ НАЧИНА 
ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, УМЕСТО једнократно, 
инвеститор је одлучио да потребан износ отплаћује на рате. 
 
Уз захтев за издавање ИЗМЕНE грађевинске дозволе инвеститор je приложиo следећу документацију : 
 -Решење грађевинској дозволи број: ROP-LOZ- 21778-CPI-2/2020, заводни број: 351-388/2020-V од 
05.06.2020.године. 
 - ИЗЈАВУ,са наведеним разлозима  ЗА ИЗМЕНУ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ оверена од стране 
пуномоћника ,  Гојка Грбића ,дипл.инг.грађ. 
 -У поступку је прибављен Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта бр. 03-359/2 
од 27.04.2021. године урађен од стране ЈП„ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ“ Лозница, након преиспитивања, унет у 
предмет 26.05.2021.год.   
 

Како је инвеститор уз захтев за издавање ИЗМЕНЕ грађевинске дозволе, поднео сву потребну 
документацију у складу са члановима 135 и 142. Закона 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 , 145/14 , 83/18 , 31/19 , 
37/19 и 9/20 ) и у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем ( ,,Сл.гласник РС“, бр.68/19 ), Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката ( ,,Сл.глас.РС“, бр.72/18 ) и члановима 
16. и 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ) , одлучено је као у 
диспозитиву овог решења. 

 
Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у 

износу од : 10.360,00 динара + 5.000,00 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, 3/18-исп. , 50/18 и 38/19 ) наплаћене су у износу од : 320,00 динара + 5.660,00 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 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 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. 

 
 

 

 


