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Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-19024-ISAWA-6/2018 

Заводни број:  351-660/2018-V 

Датум: 28.08.2018. 

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2. 

               

 

             Одељење за планирање и изградњу Градске управе, града Лознице, Одсек за 

спровођење обједињене процедуре и планирање поступајући по захтеву ,,Пејак Хандела'' 

ДОО Бања Ковиљача, ул.Маршала Тита бр.146 (Матични број правног лица 20315482; 

ПИБ 105107593), поднетог преко пуномоћника ,,3Д Инжењеринг'' из Лознице, Георгија 

Јакшића С-30;овлашћеног лица Карапанџић Дејана , за ИЗМЕНУ издатог Решења којим се 

одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - изградња 

инфраструктурног објекта-ЗТС 10/04 кV 1х1000 кVА „ПЕЈАК ХАНДЕЛ“ на к.п. 179/18 

К.О.Бања Ковиљача ( категорије Г, класификационог броја 222420 (100%),брoj: ROP-

LOZ-19024-ISAW-2/2018, зав.бр. 351-507/2018-V, од 13.07.2018.године ,а на основу чл.142. и 

145. 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 145/2014 )члана 29.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: 

 

Р Е Ш Е ЊЕ  

о измени и допуни Решења  

број: ROP-LOZ-19024-ISAW-2/2018, зав.бр.351-507/2018-V , од 

13.07.2018.године 

 

 
            Став 1. диспозитива напред наведеног решења мења се тако што уместо навода : 

„Предрачунска вредност радова 7.954.653,24 динара без ПДВ-а“ стоји нови навод који 

гласи : „Предрачунска вредност радова : 7.921.345,54 динара без ПДВ-а“; 

 

           Став 2.алинеја 2. диспозитива напред наведеног решења мења се тако што уместо 

навода : 0.Главна свеска бр.ИДП-12/2018 урађена од стране ,,3Д Инжењеринг'' из 

Лознице, Георгија Јакшића С-30;главни пројектант Дејан Карапанџић дипл.грађ.инж. 

лиценца број 310 О 942 16 ИКС, стоји нови навод који гласи : 0.Главна свеска бр. ИДП-

23/2018 урађена од стране ,,3Д Инжењеринг'' из Лознице, Георгија Јакшића С-30;главни 

пројектант Дејан Карапанџић дипл.грађ.инж. лиценца број 310 О 942 16 ИКС; 

 

            Став 2.алинеја 3. диспозитива напред наведеног решења мења се тако што уместо 

навода:-1.Идејни пројекат архитектуре бр.ИДП-А-12/18 урађен од стране ,,3Днжењеринг'' 

из Лознице, Георгија Јакшића С-30;одговорни пројектант Дејан Карапанџић дипл. грађ. 

инж. лиценца број 310 О 942 16 ИКС, стоји нови навод који гласи : ИДП Идејни пројекат, 

/ПЗИ-Измена решења о извођењу радова, 1.Идејни пројекат архитектуре бр. ИДП-

23А/2018 урађена од стране ,,3Д Инжењеринг'' из Лознице, Георгија Јакшића С-

30;главни пројектант Дејан Карапанџић дипл.грађ.инж. лиценца број 310 О 942 16 ИКС; 

 

У осталом делу Решењe којим се одобрава извођење радова брoj: ROP-LOZ-19024-ISAW-

2/2018, зав.бр. 351-507/2018-V, од 13.07.2018.године, за изградњу инфраструктурног 



 2 

објекта-ЗТС 10/04 кV 1х1000 кVА „ПЕЈАК ХАНДЕЛ“ на к.п. 179/18 К.О.Бања Ковиљача 

( категорије Г, класификационог броја 222420 (100%) , остаје непромењено . 
 

                                                     О б р а з л о ж е њ е   

 
           ИНВЕСТИТОР ,,Пејак Хандел'' ДОО Бања Ковиљача, ул.Маршала Тита бр.146 

(Матични број правног лица 20315482; ПИБ 105107593), поднео је преко пуномоћника 

,,3Д Инжењеринг'' из Лознице, Георгија Јакшића С-30;овлашћеног лица Карапанџић 

Дејана,24.08.2018. .године, захтев  Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице број: 

ROP-LOZ-19024-ISAWA-6/2018;заводни број: 351-660/2018-V за ИЗМЕНУ издатог Решења 

којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - изградња 

инфраструктурног објекта-ЗТС 10/04 кV 1х1000 кVА „ПЕЈАК ХАНДЕЛ“ на к.п. 179/18 

К.О.Бања Ковиљача ( категорије Г, класификационог броја 222420 (100%),брoj: ROP-

LOZ-19024-ISAW-2/2018, зав.бр. 351-507/2018-V, од 13.07.2018.године. 
Врши се измена решења о извођењу радова са другим решењем на основу ове техничке 

документације из разлога и жеље инвеститора да уместо двоводног крова буде урађен 

једноводни кров са већим нагибом кровне равни, при чему ће евакуација кишнице бити 

спроведена у кишну канализацију на самом комплексу Пејак Хандел. У другим деловима 

техничке документације (ИДП електро пројекат и Елаборат заштите од пожара) која је чинила 

свеукупну техничку документацију на основу које је издато предходно решење ROP-LOZ-

19024-ISAW-2/2018, зав.бр. 351-507/2018-V од 13.07.2018.године, нема измена. 

 

     Уз захтев је приложена следећа документација : 

 

-Овлашћење од 04.07.2018.; 

-0.Главна свеска бр. ИДП-23/2018 урађена од стране ,,3Д Инжењеринг'' из Лознице, Георгија 

Јакшића С-30;главни пројектант Дејан Карапанџић дипл.грађ.инж. лиценца број 310 О 942 16 

ИКС; 

-ИДП Идејни пројекат,/ПЗИ-Измена решења о извођењу радова,1.Идејни пројекат архитектуре 

бр. ИДП-23А/2018 урађена од стране ,,3Д Инжењеринг'' из Лознице, Георгија Јакшића С-

30;главни пројектант Дејан Карапанџић дипл.грађ.инж. лиценца број 310 О 942 16 ИКС; 

-Републичку административну таксу у износу од 5770,00динара; 

-Доказ о уплаћеној накнади за за ЦЕОП у износу од 2000,00 динара; 

-Катастарско-топографски план кп.бр. 179/18 К.О.Бања Ковиљача од јануара 2018. урађен од 

стране ,,Геодет ДБ'' Лозница; 

 

               Поступајући по поднетом захтеву овај орган  утврдио  је увидом у приложену 

документацију да су испуњени формални услови за поступање по захтеву и да је приложена 

сва документација прописана  сходно члану 69. и члану 142. и 145. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09;81/09-исправка,64/10-одлукаУС,24/11,121/12, 42/13-

УС,50/13-УС,98/13-УС, 132/14 и 145/2014), чланова 28.и 29. 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 ) из ког 

разлога је и одлучено као у диспозитиву Решења.  

 

       ПРАВНA ПОУКA: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 

8 дана од дана пријема решења. 

 

       Жалба се предаје електронским путем преко АПР-а,са уплатом на име таксе у износу од 

460,00 динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 позив на бр. 97 18-059 Буџет РС  и 200,00 

динара а жиро рачун 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 приход Градске управе града 

Лозница. 

 

Достављено:  
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 подносиоцу захтева, 

 грађевинској инспекцији, 

 надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа кроз ЦИС. 

 

 

                Обрадио:                                                        

         Оливера Марковић 

 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

Весна Стефановић,дипл.грађ.инж.                           Владан Трипковић,дипл.пр.планер                             

 


