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                 Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву 
"GRAMAX PGP" DOO из Крупња, Улица Народног Ослобођења број 40, чији је пуномоћник Владимир 
Павловић,из Лознице, за ИЗМЕНУ грађевинске дозволе, издате   за изградњу вишепородичног стамбеног 
објекта на кп.бр. 15629 у КО Лозница, а на основу члaна 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 и 37/09) ,чланова 21 и 22 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. 72/18 ) 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-29731-CPIH-1/2019,заводни број-351-1030/2019-V, од 28.10.2019.год. 
 
1.    МЕЊА СЕ Решење о грађевинској дозволи, број: ROP-LOZ-29731-CPIH-1/2019,заводни број-351-
1030/2019-V, од 28.10.2019.год. издато инвеститору "GRAMAX PGP" DOO из Крупња, Улица Народног 
Ослобођења број 40, чији је пуномоћник Владимир Павловић,из Лознице, за изградњу вишепородичног 
стамбеног објекта на кп.бр. 15629 у КО Лозница, површине парцеле 417,76 м² (445,00 м²), спратности 
Су+Пр+4 (сутерен, приземље и четири спрата); категорије објекта- Б, класификационог броја- 112221, укупне 
БГП објекта 1.872.02 м², Укупна Нето П објекта: 1.657,03 м²;предрачунске вредности : 77.000.000,00 динара,    
 у тачки 3.диспозитива предметног решења, а који   се односи на  ОБРАЧУН доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта.Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта број: 03-1189/1 од 
23.10.2019.године , урађен од стране Ј.П. „Лозница Развој“  у износу од  1.686.512,00  динара, МЕЊА СЕ 
,обрачуном  доприноса за уређивање грађевинског земљишта број: 03-1258/2 од 14.11.2019.године , у износу 
од  1.517.861,00  динара 

 
2. У свему осталом Решење о  о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-29731-CPIH-1/2019,заводни број-
351-1030/2019-V, од 28.10.2019.год.,остаје НЕПРОМЕЊЕНО. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
             Решењем број ROP-LOZ-29731-CPIH-1/2019,заводни број-351-1030/2019-V, од 28.10.2019.год. издата је 
грађевинска дозвола инвеститору  "GRAMAX PGP" DOO из Крупња, Улица Народног Ослобођења број 40, чији је 
пуномоћник Владимир Павловић,из Лознице, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП 15629 у КО 
Лозница, површине парцеле  417,76 м² (445,00 м²), спратности Су+Пр+4 (сутерен, приземље и четири спрата), 
категорије објекта Б, класификационог броја 112221, укупне БП објекта 1.872.02 м², Укупна Нето П објекта: 1.657,03 
м²;предрачунске вредности : 77.000.000,00 динара. 
 
          Инвеститор"GRAMAX PGP" DOO из Крупња, Улица Народног Ослобођења број 40, чији је пуномоћник 
Владимир Павловић,из Лознице, поднео је захтев за ИЗМЕНУ грађевинске дозволе, издате   за изградњу 
вишепородичног стамбеног објекта на кп.бр. 15629 у КО Лозница,услед корекције висине обрачуна 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 



 
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта број: 03-1189/1 од 23.10.2019.године , урађен 
од стране Ј.П. „Лозница Развој“  у износу од  1.686.512,00  динара, МЕЊА СЕ ,обрачуном  доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта број: 03-1258/2 од 14.11.2019.године, у износ од  1.517.861,00  динара 

У осталом делу Решење  о грађевинској дозволи,број: ROP-LOZ-29731-CPIH-1/2019,заводни број-
351-1030/2019-V, од 28.10.2019.год.,ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНО. 
 
                 Како је инвеститор уз захтев за ИЗМЕНУ грађевинске дозволе поднео сву потребну документацију из 
члана 142. („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 и 37/19) ,Члана 21 и 22 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС“бр.68/2019) , Правилника о садржини , 
начину и поступку израде и начин вршења контроле тех.документације према класи и намени објеката ( ,,Сл. 
гласник РС“ бр.72/18 )одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 
 
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 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 број 97 18-059 приходи Градске управе Града Лознице. 
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Доставити : 
-подносиоцу захтева , 
-у списе , 
-регистратору . 
-грађевинској инспекцији , 
-имаоцима јавних овлашћења. 
 
 
 
 
 

 


