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              Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву 
инвеститора:„ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ” ДОО, Лозница, (матични број правног субјекта: 17187376) 
ул.Слободана Пенезића,бр.3/4. и Милана Митровића,(ЈБМГ: 1706982773648 ) из 
Лознице,ул.29.новембра,бр.14. /чији је пуномоћник Мирослав Павловић,из Лознице/,за ИЗМЕНУ грађевинске 
дозволе, Број: ROP-LOZ-13266-CPIH-7/2020, Заводни број: 351-1069/2020-V ,од 16.11.2020.године, издате за 
изградњу  стамбено-пословног објекта,  спратности По+П+4+Пс, са прикључним гасоводом, МРС и 
гасном котларницом, на к.п.бр. 419/3,КО Бања Ковиљача,  a на основу чланова 135. и 142. ( „Сл.глас.РС“, 
бр.72/09 , 81/09-испр. , 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 ), 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.глас.РС“,бр.72/18 ) и чланова 59.став 2. и 92. Закона о општем управном 
поступку ( „Сл.гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 ) , доноси :  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1.ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЕВ који су поднели инвеститори  „ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ” ДОО, Лозница, (матични 

број правног субјекта: 17187376) ул.Слободана Пенезића,бр.3/4. и Милана Митровића,(ЈБМГ: 
1706982773648 ) из Лознице,ул.29.новембра,бр.14. преко овлашћеног лица Мирослава Павловића из Лознице, 
овом Одељењу  дана 01.04.2021. год. заведен под бројем  ROP-LOZ-13266-CPА-16/2021,заводни број:351-
335/2021-V, за ИЗМЕНУ грађевинске дозволе, Број: ROP-LOZ-13266-CPIH-7/2020, Заводни број: 351-
1069/2020-V ,од 16.11.2020.године,  издате  за изградњу  стамбено-пословног објекта,  спратности 
По+П+4+Пс, са прикључним гасоводом, МРС и гасном котларницом,  на к.п.бр. 419/3,КО Бања Ковиљача, 
категорије - B , класификационе ознаке - 112222 , у Лозници ,  површине парцеле 1400,00 м²;  услед промена у 
току грађења , КАО НЕПОТПУН . 
 

2. УПУЋУЈЕ се инвеститор на усклађивање Сепарата пројекта за грађевинску дозволу са важећим 
Локацијским условима због повећања НЕТО површине објекта, (укупна НЕТО површина: 2884.12 м2), 
имајући у виду да због наведених промена приложени Сепарат пројекта за грађевинску дозволу није у складу са 
важећим Локацијским условима број: ROP-LOZ-13266-LOC-14/2021 Заводни број: 353-42/2021-V , од 03.03.2021. 
године.( укупна НЕТО површина: 2850.27 м2), 

- прибављање измењеног Сепарата пројекта за грађевинску дозволу, у складу са важећим 
Локацијским условима број: ROP-LOZ-13266-LOC-14/2021 Заводни број: 353-42/2021-V , од 03.03.2021. 
године. 

или 
-прибављање измењених локацијских услова у складу са приложеним Сепаратом пројекта за 

грађевинску дозволу. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

           Инвеститори „ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ” ДОО, Лозница, (матични број правног субјекта: 17187376) 
ул.Слободана Пенезића,бр.3/4. и Милан Митровић,(ЈБМГ: 1706982773648) из Лознице,ул.29.новембра,бр.14. 
преко овлашћеног лица Мирослава Павловића из Лознице,  поднели су овом Одељењу,  дана 01.04.2021. год. 
захтев за ИЗМЕНУ грађевинске дозволе, Број: ROP-LOZ-13266-CPIH-7/2020, Заводни број: 351-1069/2020-V 
,од 16.11.2020.године,  издате  за изградњу  стамбено-пословног објекта,  спратности По+П+4+Пс, са 
прикључним гасоводом, МРС и гасном котларницом,  на к.п.бр. 419/3,КО Бања Ковиљача, категорије - B , 



класификационе ознаке - 112222 , у Лозници ,  површине парцеле 1400,00 м²;  услед промена у току грађења, 
заведен под бројем ROP-LOZ-13266-CPА-16/2021,заводни број:351-335/2021-V. 
 

 Чланом 142. Закона о планирању и изградњи , предвиђена је могућност да ако у току изградње , односно 
извођења радова , настану измене у односу на издату грађевинску дозволу , главни пројекат , односно пројекат 
за грађевинску дозволу , инвеститор је дужан да обустави градњу и поднесе захтев за измену грађевинске 
дозволе . Уз захтев из става 1. прилаже се нови пројекат за грађевинску дозволу , односно сепарат пројекта за 
грађевинску дозволу који се мења . Чланом 8ђ. Закона предвиђено је да по захтеву за издавање овог решења , 
ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву , надлежни орган доноси решење кoјим тај 
захтев одбацује.  

Увидом у достављени захтев и прилоге , утврђено је да за поступање по захтеву нису испуњени 
формални услови , односно да нису достављени:  
 
-Измењени локацијски услови због повећања НЕТО површине објекта (приложени Сепарат пројекта за 
грађевинску дозволу није у складу са важећим Локацијским условима број: ROP-LOZ-13266-LOC-14/2021 
Заводни број: 353-42/2021-V , од 03.03.2021. године). или  
-Измењени Сепарат пројекта за грађевинску дозволу, у складу са важећим Локацијским условима број: ROP-
LOZ-13266-LOC-14/2021 Заводни број: 353-42/2021-V , од 03.03.2021. године. 
 

Увидом у поднети захтев утврђено је да се , из наведеног разлога , по овом захтеву , не може даље 
поступати , док се исти захтев не допуни .  

Уколико нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву , прописани чл.17. Правилника 
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем , надлежни орган сходно одредбама чл.18 
истог правилника , захтев одбацује решењем , у року од 5 радних дана од дана подношења захтева уз 
навођење свих недостатака против којег закључка се може изјавити приговор Градском већу града Лознице , у 
року од 3 дана од дана достављања . 

  
Имајући у виду наведено чињенично стање , овај орган је на основу својих овлашћења из члана 18. став 1. и 
члана 25. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем , одбацио 
захтев за измену грађевинске дозволе и упутио на прибављање измењених локацијских услова, 
(усклађеним са Сепаратом ПГД-а)или измењеног Сепарата пројекта за грађевинску дозволу, у складу са 
важећим Локацијским условима. 
 
Према чл.18. ст.5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, прописано је 
да подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе 
достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе , 
односно накнаде.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Лознице , преко овог 
Оделења , а путем ЦЕОП-а , у року од 3 ( три ) дана од дана достављања.  
 

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. 
 



 
 
 

 


