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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-40025-ISAW-11/2019 

Заводни број:351-893/2019-V 

Датум:23.09.2019. године  

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  Пантелић Домке из 

Лознице (ЈМБГ 1601956778627),ул.Генерал Жданова бр.52, поднетог преко пуномоћника 

Субић Жике из Лознице,  за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и 

изградњи – реконструкција дела вишепородичног стамбено-пословног објекта на 

катастарској парцели 5248 КО Лозница,у улици Пашићева 11 ,на основу члана 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, 132/14,145/2014,83/2018,31/19 и 37/19), и 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 

бр. 18/16) доноси: 

 

                                                  Р Е Ш Е Њ Е  

 
     1.Одобрава се инвеститору Пантелић Домки из Лознице (ЈМБГ 1601956778627), 

ул.Генерал Жданова бр.52, извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - 

реконструкција дела вишепородичног стамбено-пословног објекта ,спратности По+Пр+4, 

укупна БП 1989,27 м 2; на катастарској парцели 5248 КО Лозница,(укупна површина 

парцеле:577 м²),у улици Пашићева 11.У подрумској етажи промене су предвиђене у пределу 

гараже. Предвиђено издвајање 10 паркинг места за потребе корисника објекта (П нето = 114,50 

m²) и пет паркинг места за посетиоце (П нето = 55,00 m²) од зоне комуникације која се припаја 

постојећем заједничком делу чија је нова укупна површина П нето = 269,97 m². 

Реконструкцијом је планирана подела пословног простра који се налази на две етаже, 

приземљу и првом спрату, на четири међусобно независне пословне јединице - локале. 

Целокупан пословни простор који се налази у приземљу објекта реконскукцијом је формиран 

као засебна пословна јединица Локал 1 (П нето = 246,16 m²). Постојећи мокри чвор је 

преорганизован, тако да поред одвојених мушких и женских кабина поседује и претпростор. У 

делу локала који се наслања на лифтовско језгро додат је још један мањи мокри чвор. Ради 

бољег природног осветљавања предвиђено је отварање два нова прозорска отвора на зиду дуж 

рампе. Целокупан пословни простор који се налази на првом спрату подељен је на три засебне 

пословне јединице и зону комуникације: • Локал 2 - П нето = 57,09 m²; • Локал 3 - П нето = 

27,00 m²; • Локал 4 - П нето = 45,93 m²; • степенишни простор - П нето = 19,09 m². Како би се 

омогућило независно функционисање свих нових пословних једница, унутрашње степениште 

које се налази у новоформираном Локалу 1 се издваја у спољашње степениште. Ово је 

изведено померањем фасадног зида у приземљу, уз које је наслоњен степенишни крак. 

Фасадни зид у делу приземља је померен ка унутрашњости објекта за 1,20 m, колико износи 

ширина поменутог степенишног крака. На спрату, степенишни простор је ограђен тако да је 

формиран претпростор за одвојене улазе у сваку од нових пословних јединица. 7 Сви зидови 

који се уклањају и зидају за потребе реконструкције, укључујући и фасадне зидове, су 

преградни и не утичу на укупну статичку стабилност конструкције објекта. Свака 

новоформирана пословна јединица на спрату поседује припадајући мокри чвор. Предвиђено је 

да се нови преградни зидови изводе од гитер-блокова, малтерисаних и кречених 

полудисперзивном бојом. Зидови купатила обложени су керамичким плочицама. Део новог 

фасадног зида предвиђен је као стаклени зид од фасадног термоизолационог стакла.  
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Предвиђеном реконструкцијом се не мења габарит објекта као ни бруто површине.Категорије 

објекта Б, класификационог броја 112221. Предрачунска вредност радова је 846.258,12 динара .  

 

       2. Саставни део овог решења је следећа документација: 

-Локацијски услови бр.ROP-LOZ-40025-LOCН-10/2019,заводни број 353-216/2019-V од 

06.09.2019. године издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе Града 

Лознице; 

-0.Главна свеска бр. 39/19, урађен од стране ,,БЛАГОВЕСТИ'', студио за архитектуру,уметност 

и лепоту, Аница Субић ПР,Лозница,главни пројектант је Аница Субић, лиценца бр. 300 K600 

11, Инжињерска Комора Србије;  

-1.Идејни пројекат архитектуре бр. 39/19, урађен од стране ,,БЛАГОВЕСТИ'', студио за 

архитектуру,уметност и лепоту, Аница Субић ПР,Лозница,главни пројектант је Аница Субић, 

лиценца бр. 300 K600 11, Инжињерска Комора Србије; 

-3.Идејни пројекат водовода и канализације бр.39/19, урађен од стране ,,БЛАГОВЕСТИ'', 

студио за архитектуру,уметност и лепоту, Аница Субић ПР,Лозница,главни пројектант је 

Аница Субић, лиценца бр. 300 K600 11, Инжињерска Комора Србије; 

-4.Технички опис електроинсталација, урађен од стране ,,ЕХГ-Техника” дпп, Лозница, 

одговорни пројектант је Владан Ристивојевић, дипл.ел. инж, лиценца бр. 350 1065 03, 

Инжињерска Комора Србије; 

по коме је инвеститор дужан  извести радове. 

 

         3. Утврђује се висина доприноса на основу Обрачуна доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта бр. 03-1090/1 од 23.09.2019. за извођење радова из става 1 овог 

диспозитива у износу од 0,00 дин. Обрачун површина на кога се не плаћају доприноси за 

уређење грађевинског земљишта у складу са Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта (Сл. Лист Града Лозница бр. 1/2015). 

 

                4. Грађењу објеката односно извођењу радова из тачке 1. диспозитива овог решења, 

може се приступити на основу овог правоснажног решења и пријаве радова. 

 

      Инвеститор је дужан да пре почетка извођења радова пријави почетак грађења објекта 

органу надлежном за издавање грађевинске дозволе са датумом почетка и роком завршетка  

грађења односно извођења радова на основу члана 31. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр.113/15 , 96/16 и 120/17).   

 

5. У случају штете настале као последица примене техничке документације на основу које  је 

издато решење,за које се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке , 

за штету солидарно одговарају пројектант,вршилац техничке контроле и инвеститор у складу  

са чл. 8 ђ став 9. 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,132/14,145/2014,83/2018 и 31/19). 

 

   6. Радови се морају извести сагласно важећим законским прописима , нормативима и 

стандардима,чија је примена обавезна при извођењу ове врсте радова.   

 

   7. У складу са чланом 145. Став 7.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, 

145/2014,83/2018 и 31/19 ), прописано је да се по да се по завршетку извођења радова може 

издати употребна дозвола по захтеву инвеститора.  

 

 

                                                          О б р а з л о ж е њ е   

 
   Инвеститор Пантелић Домка из Лознице (ЈМБГ 1601956778627),ул.Генерал Жданова 

бр.52, поднео је захтев Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице број: ROP-LOZ- 
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40025-ISAW-11/2019; заводни број 351-893/2019-V дана 16.09.2019.,преко пуномоћника 

Јанковић Невене из Лознице, за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 

145.Закона о планирању и изградњи – реконструкција дела вишепородичног стамбено-

пословног објекта на катастарској парцели 5248 КО Лозница,у улици Пашићева 11. 

 

Уз захтев инвеститор је приложио :  

 

-Овлашћење  за подношење захтева од 01.08.2019.; 

-Локацијски услови бр.ROP-LOZ-40025-LOCН-10/2019,заводни број 353-216/2019-V од 

06.09.2019. године издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе Града 

Лознице; 

-0.Главна свеска бр. 39/19, урађен од стране ,,БЛАГОВЕСТИ'', студио за архитектуру,уметност 

и лепоту, Аница Субић ПР,Лозница,главни пројектант је Аница Субић, лиценца бр. 300 K600 

11, Инжињерска Комора Србије;  

-1.Идејни пројекат архитектуре бр. 39/19, урађен од стране ,,БЛАГОВЕСТИ'', студио за 

архитектуру,уметност и лепоту, Аница Субић ПР,Лозница,главни пројектант је Аница Субић, 

лиценца бр. 300 K600 11, Инжињерска Комора Србије; 

-3.Идејни пројекат водовода и канализације бр.39/19, урађен од стране ,,БЛАГОВЕСТИ'', 

студио за архитектуру,уметност и лепоту, Аница Субић ПР,Лозница,главни пројектант је 

Аница Субић, лиценца бр. 300 K600 11, Инжињерска Комора Србије; 

-4.Технички опис електроинсталација, урађен од стране ,,ЕХГ-Техника” дпп, Лозница, 

одговорни пројектант је Владан Ристивојевић, дипл.ел. инж, лиценца бр. 350 1065 03, 

Инжињерска Комора Србије; 

-Катастарско – топографски план урађен од стране ,,Земљомер''Лозница од фебруара 2018; 

-Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, број 124/1083 од 04.09.2019. године; 

-Услови ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница , бр. 8Ј.1.1.0-D-09.14- 

265717-/1-19 од 27.08.2019. године и Уговору број 8Ј.1.1.0-D-09.14-265717-/1-19- 

UGP од 28.08.2019. године; 

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

-Доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 3.920,00 динара. 

 

Доказ о власништву: -Копија плана и Препис листа непокретности бр.6210 К.О.Лозница 

бр.953-1/15-720 од 17.09.2015. издат од Службе за катастар непокретности Лозница; 

 

У поступку обједињене процедуре прибављена је следећа документација : 

-Од ЈП ,,Лозница Развој'' Лозница 23.09.2019. Обрачун доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта бр. 03-1090/1 од 23.09.2019., извештај о површинама за обрачун доприноса за 

уређење земљишта и Овлашћење од 23.09.2019. 

 

    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 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, 

132/14,145/2014,83/2018,31/19 и 37/19), 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 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 

480,00 динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 позив на бр. 97 18-059 Буџет РС  и 310,00  
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динара на жиро рачун 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 приход Градске управе града 

Лознице. 

 

Достављено:  

- подносиоцу захтева, 

- имаоцима јавних овлашћења 

- 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                             


