
 
 
 
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број: ROP-LOZ-18255-CPA-4/2020 
Заводни број: 351-1057/2020-V 
Датум : 09.11.2020.године 
Л о з н и ц а, Карађорђева 2 
 
 
        Одељење за планирање и изградњу Градске управе Града Лозница , решавајући по захтеву, 
инвеститора ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, поднетог за за измену  грађевинске дозволе број:  ROP-LOZ-18255-CPI-
2/2019,Заводни број: 351-724/2019-V,од 07.08.2019.године,и грађевинске дозволе број ROP-LOZ-18255-
CPА-3/2020 Заводни број: 351-658/2020-V, од  10.08.2020.године, које су издате за изградњу пословног  
објекта "Start-up centra"-односно "Smart city centra" објекатa јавне намене, на кп.бр. 5366 КО Лозница 
(преко пуномоћника „PIN GG PRO”доо,Лозница,овлашћено лице Гојко Грбић),  а на основу чланова 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 и 9/20) , 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 Решења 

о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-18255-CPI-2/2019 Заводни број: 351-724/2019-V,од 
07.08.2019.године и РЕШЕЊЕ о измени Решења број ROP-LOZ-18255-CPА-3/2020 ,Заводни број: 351-
658/2020-V, од  10.08.2020.године. 
 

МЕЊА СЕ:Решење  о грађевинској дозволи,број: ROP-LOZ-18255-CPI-2/2019 Заводни број: 351-
724/2019-V,од 07.08.2019.године,и Решење о Измени грађ дозволе  ROP-LOZ-18255-CPА-3/2020 ,Заводни 
број: 351-658/2020-V, од  10.08.2020.године,која су  издата од стране Градске управе града Лозница-Одељења 
за планирању и изградњу,  тако да гласи: 

 
ИЗДАЈЕ се грађевинска дозвола, инвеститору ГРАДУ ЛОЗНИЦА , Карађорђева бр.2. (захтев поднет  

преко пуномоћника „PIN GG PRO”доо,Лозница,овлашћено лице Гојко Грбић), за изградњу ПОСЛОВНОГ 
ОБЈЕКАТА –"Smart city centar"-а - објекатa јавне намене, на кп.бр. 5366 КО Лозница, спратности Пр+2 
(приземље и два спрата), укупне БП 803,33 м 2 , категорије В, класификационог броја 122012,предрачунске 
вредности 59.262.235,44 динара. 
 
ИЗМЕНА у односу на претходно издату грађевинску дозволу,  се односи нa процену вредности радова: 

 

-Тако да  уместо  54.462.235,44 динара , треба да стоји - 59.262.235,44 , динара са ПДВ-ом.  
 

       У осталом делу Решење о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-18255-CPI-2/2019 Заводни број: 351-
724/2019-V,од 07.08.2019.године,и Решење о Измени грађ дозволе  ROP-LOZ-18255-CPА-3/2020 ,Заводни 
број: 351-658/2020-V, од  10.08.2020.године, остају  непромењена .  

                   

  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

         Инвеститор ГРАД ЛОЗНИЦА, Карађорђева бр.2 (преко пуномоћника „PIN GG 
PRO”доо,Лозница,овлашћено лице Гојко Грбић), поднео је захтев овом Одељењу заведен под бројем ROP-
LOZ-18255-CPA-4/2020,Заводни број: 351-1057/2020-V,дана  05.11.2020.године,за ИЗМЕНУ грађевинске 
дозволе број:  ROP-LOZ-18255-CPI-2/2019 ,Заводни број: 351-724/2019-V,од 07.08.2019.године,и  
 



Измењене грађ дозволе ROP-LOZ-18255-CPА-3/2020 ,Заводни број: 351-658/2020-V, од  
10.08.2020.године,које су  издате за изградњу ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКАТА –"Smart city centar"-a,објекатa 
јавне намене, на кп.бр. 5366 КО Лозница, спратности Пр+2 (приземље и два спрата), укупне БП 803,33 м 2 , 
категорије В, класификационог броја 122012,предрачунске вредности : 59.262.235,44 динара, са ПДВ-ом. 

       
 ИЗМЕНА у односу на претходно издате грађевинске дозволе  се односи на:   

 
-Промену у процени вредности радова : уместо - 54.462.235,44 -динара како је било у пројекту, треба да 
стоји - 59.262.235,44 динара са ПДВ-ом.  
 
Уз захтев за издавање ИЗМЕНE грађевинске дозволе инвеститор je приложиo следећу документацију : 
 -Решење грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-18255-CPI-2/2019 Заводни број: 351-724/2019-V,од 
07.08.2019.године. 
 -Решење о Измени грађ дозволе  ROP-LOZ-18255-CPА-3/2020 ,Заводни број: 351-658/2020-V, од  
10.08.2020.године. 
 - ИЗЈАВА,са наведеним разлозима  ЗА ИЗМЕНУ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ оверена од стране главног 
пројектанта Грбић Милоша,дипл.инг.арх.,лиценца 300 К470 11. 

 
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 као у диспозитиву овог решења. 
 

-Накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћена је у износу од : 5.000,00 динара.  
-Републичка административна такса за подношење захтева и издавање овог решења , у складу са Законoм 

о републичким административним таксама ( „Сл.гласник 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 ) наплаћена је у износу од :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, 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. 
 

 


