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  Градска управа града Лозница-Одељење за планирање и изградњу поступајући по 
захтеву инвеститора ГП„EUROIMPEX”д.о.о. Лозница, ул.Јована Цвијића, бр.12, за ИЗМЕНУ  грађевинске 
дозволе број:ROP-LOZ-26249-CPIH-2/2019 ,Заводни број: 351-910/2019-V,од 23.09.2019.године,услед 
промене инвеститора, ИЗДАТЕ за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, са 
прикључним гасоводом, мерно регулационом станицом и гасном котларницом, на кат.парцели број: 
15636 К.О. Лозница,на основу члана 141.  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 24 и 27 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. 
гласник РС“бр.113/15, 96/16 и 120/17) , и члана 136.Закона о општем управном поступку   („Сл.гласник РС“бр. 
18/16) , доноси  
 
                                                                                    РЕШЕЊЕ  

о измени  Решења  
о грађевинској дозволи  број:ROP-LOZ-26249-CPIH-2/2019 ,Заводни број: 351-910/2019-V,од 

23.09.2019.године 
 

У уводу напред наведеног решења додаје се и инвеститор ГП„EUROIMPEX”д.о.о. Лозница, ул.Јована 
Цвијића, бр.12, тако да сада гласи „Марковић Живану и  Марковић Милораду, из Лознице,Трг Анте 
Богићевића, бр.3.,и ГП ЕУРОИМПЕКС д.о.о. Лозница , ул.Јована Цвијића, бр.12, Лозница”. 
 
-Тачка 1. диспозитива напред наведеног решења мења се и гласи : 
                            
1.ИЗДАЈЕ се грађевинска дозвола, инвеститорима  Марковић Живану и  Марковић Милораду, из 
Лознице,Трг Анте Богићевића, бр.3. и ГП ЕУРОИМПЕКС д.о.о. Лозница , ул.Јована Цвијића, бр.12, Лозница”. 
којим се одобрава изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта, са прикључним гасоводом, мерно 
регулационом станицом и гасном котларницом, на кат.парцели број: 15636 К.О. Лозница,спратности По1+По2 + 
Пр + 3 + ПС;висине слемена 16,10м; укупна површина катастарске парцеле износи 738,00м2, укупне БРГП 
надземно: 2166,98 м2 ;укупне БРУТО изграђене површине:3107,79 м2; укупне НЕТО површине стамбено 
пословног објекта: 2607,39 м; категорија објекта В, класификациони број 112222 ; број функционалних 
јединица/број станова: 22 ;пословни простор: 1 локал; број паркинг места: 23; предрачунска вредност објекта: 
114.035.660,00 динара. 
 У осталом делу решење остаје непромењено. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ    
      

      Решењем број: ROP-LOZ-26249-CPIH-2/2019 ,Заводни број: 351-910/2019-V,од 23.09.2019.године 
издата је грађевинска дозвола инвеститорима  Марковић Живану и  Марковић Милораду, из 
Лознице,Трг Анте Богићевића, бр.3.,којим се одобрава изградња вишепородичног стамбено-пословног 
објекта, са прикључним гасоводом, мерно регулационом станицом и гасном котларницом, на кат.парцели број: 
15636 К.О. Лозница,спратности По1+По2 + Пр + 3 + ПС;висине слемена 16,10м; укупна површина катастарске 
парцеле износи 738,00м2, укупне БРГП надземно: 2166,98 м2 ;укупне БРУТО изграђене површине:3107,79 м2; 
укупне НЕТО површине стамбено пословног објекта: 2607,39 м; категорија објекта В, класификациони број 
112222 ; број функционалних јединица/број станова: 22 ;пословни простор: 1 локал; број паркинг места: 23; 
предрачунска вредност објекта: 114.035.660,00 динара. 



 
             ГП ЕУРОИМПЕКС д.о.о. Лозница , ул.Јована Цвијића, бр.12, Лозница ,поднело је , преко овлашћеног 
лица Драгана Баровића, захтев за измену грађевинске дозволе услед промене инвеститора јер је дошло 
до промене власништва на к.п.бр. 15636 К.О. Лозница , на основу следећих доказа , који су достављени 
уз захтев : 
 
- Уговор о купопродаји непокретности број ОПУ:47-2019 од 15.01.2019.год. закључен између Живана 
Марковића, из Лознице,Трг Анте Богићевића, бр.3.као продавца и ГП ЕУРОИМПЕКС д.о.о. Лозница , 
ул.Јована Цвијића, бр.12, Лозница,као купца. 
-Решење о порезу на пренос апсолутних права и потврда о плаћеном порезу, Бр.059-436-03-02634/2020-
09-1, од 08.09.2020.год. 
- Преписа листа непокретности број: 6428 К.О. Лозница,  од 06.08.2020.године , издат од РГЗ СКН Лозница ; 
 
 ГП ЕУРОИМПЕКС д.о.о. Лозница , ул.Јована Цвијића, бр.12, Лозница ,постало је суинвеститор објекта у 
изградњи, на кат.парцели број: 15636 К.О. Лозница.  
 
 Члан 141. Закона о план. и изградњи, у ставу 1. , прописује да ако се након правоснажности решења о 
грађ.дозволи, промени инвеститор , нови инвеститор је дужан да у року од 15 дана од дана настанка промене 
, поднесе органу који је издао грађевинску дозволу захтев за измену решења о грађевинској дозволи и такође 
, у ставу 9. , прописује да се Решење о измени решења о грађевинској дозволи издаје у року од осам дана од 
дана подношења захтева и садржи податке о измени у погледу назива инвеститора , док у осталим деловима 
остаје непромењено . Како су у конкретном случају испуњени услови прописани чланом 141. Закона о 
планирању и изградњи , то је сходно члану 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл. гласник РС“, 
бр.18/2016 ) , одлучено као у диспозитиву решења.  
 
            Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у износу 
од : 15.000,00 динара + 5.000,00 динара . 
           Републичка административна такса за подношење захтева и издавање овог решења, у складу са 
Законoм о реп.адм.таксама ( „Сл.глас.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 : 320,00 дин. + 5.630,00 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 480,00 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 . 
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-имаоцима јавних овлашћења. 
 
 

 
 
 


