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            Пдељеое за планираое и изградоу Градске управе града Лпзнице рещавајући пп 
захтеву Грађевинскпг предузећа „Тим Лп-градоа“д.п.п. Лпзница , матишни бр.правнпг субјекта: 
20964871, ул.К.Милпща бр.38 , Лпзница , ппднетпг прекп пунпмпћника Мирпслава Павлпвића 
из Лпзнице , за измену Рещеоа п грађевинскпј дпзвпли бр.ROP-LOZ-29670-CPI-4/2017 , 
зав.бр.351-20/2017-V , пд 19.01.2017.гпд. за изградоу Стамбенп-ппслпвнпг пбјекта , спратнпсти: 
Пр+3,  на кат.парцели бр.9083 К.П. Лпзница , у ул.Слпбпдана Пенезића бб , у Лпзници , услед 
прпмена у тпку грађеоа ,  на пснпву шлана 142. Закпна п  планираоу и изградои ( „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 
145/14 ) и шлана 136. Закпна п ппщтем управнпм ппступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ) 
дпнпси :                                                                        
  

РЕШЕОЕ 

ОДБИЈА СЕ захтев, инвеститпра Грађевинскпг предузећа „Тим Лп-градоа“д.п.п. 
Лпзница, за измену грађевинске дпзвпле бр.ROP-LOZ-29670-CPI-4/2017 , зав.бр.351-20/2017-V , 
пд 19.01.2017.гпд. за изградоу Стамбенп-ппслпвнпг пбјекта , спратнпсти: Пр+3,  на кат.парцели 
бр.9083 К.П. Лпзница , у ул.Слпбпдана Пенезића бб , у Лпзници , услед прпмена у тпку грађеоа 
, КАО НЕОСНОВАН. 

П б р а з л п ж е о е 

   Инвеститпр Грађевинскп предузеће „Тим Лп-градоа“д.п.п. Лпзница , МБ: 20964871 , 

ул.К. Милпща бр.38 , Лпзница , ппднеп је захтев пвпм Пдељеоу за измену Рещеоа п 

грађевинскпј дпзвпли брпј: ROP-LOZ-29670-CPI-4/2017 , зав.бр.351-20/2017-V , пд 

19.01.2017.гпд. ( збпг измена у крпвнпј кпнструкцији пбјекта ) за изградоу Стамбенп-

ппсл.пбјекта , УБГП: 992,30м² , спратнпсти: Пр+3 , на к.п.бр.9083 К.П. Лпзница , у ул.С.Пенезића 

бб , у Лпзници , услед прпмена у тпку грађеоа , прекп пунпмпћника Мирпслава Павлпвића , 

брпј: ROP-LOZ-29670-CPА-13/2018 , зав.бр.351-404/2018-V , дана 11.06.2018.гпдине .      

Уз захтев за измену Рещеоа п грађевинскпј дпзвпли бр.ROP-LOZ-29670-CPI-4/2017 , 

зав.бр. 351-20/2017-V , пд 19.01.2017.гпд. , инвеститпр је прилпжип у складу са важећим 

правилницима: 

  1. Лпкацијске услпве бр.ROP-LOZ-29670-LOC-3/2016 , зав.бр.353-232/2016-V , пд 04.01.2017.   

Рещеоe п грађевинскпј дпзвпли бр.ROP-LOZ-29670-CPI-4/2017, зав.бр.351-20/2017-V , пд 

19.01.2017.гпдине  и Пптврду п пријави ппшетка радпва брпј: ROP-LOZ-29670-WA-7/2017 , 

зав.бр.351-157/2017-V пд 27.03.2017.гпд. , све издатп пд Пдељеоа за планираое и изградоу 

Градске управе града Лпзнице .  

2. Извпд из Сепарата прпјекта за грађевинску дпзвплу кпји се пднпси на измене у крпвнпј 

кпнструкцији пбјекта , урађен пд стране Инж.делат. и тех.саветпваое „Капитал градоа“ 

Лпзница , ул.Ж.Јпванпвића бр.19а , пверен пд стране главнпг прпјектанта Жике П.Субића , 



дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 7866 04 ИКС и са изјавпм пдгпвпрнпг лица Анице А.Субић, д.и.а.  

лиц.бр.300 К600 11 ИКС , изврщипца технишке кпнтрпле СЗАУЛ „БЛАГПВЕСТИ“ Субић Аница пр. , 

ул.И.Г.Кпвашића бр.5, п изврщенпј технишкпј кпнтрпли ; 

 3. Сепарат измена Прпјекта за грађевинску дпзвплу кпји се пднпси на измене у крпвнпј 

кпнструкцији пбјекта : - 0. Главна свеска Сепарата измена Прпјекта за грађевинску дпзвплу кпју 

је урадип Инж.делатнпсти и тех.саветпваое „Капитал градоа“ Лпзница , ул.Ж.Јпванпвића 

бр.19а , пверен пд стране главнпг прпјектанта Жике П.Субића , д.и.а. , лиц.бр.300 7866 04 ИКС ; 

- 1. Сепарат измена Прпјекта архитектуре кпји је урадип Инж.делат. и тех.саветпваое „Капитал 

градоа“ Лпзница, ул.Ж.Јпванпвића бр.19а,пверен пд стране главнпг прпјектанта Жике 

П.Субића , д.и.а. , лиц.бр.300 7866 04 ИКС , заједнп са извещтајем п технишкпј кпнтрпли кпји је 

урадила Аница А.Субић , д.и.а. , лиц.бр.300 К600 11 ИКС ; 

 4. Пунпмпћје за ппднпщеое захтева дпстављенп у складу са важећим правилницима .       

У ппступку је прибављен Записник грађевинске инспекције бр.356-19/2017-08 пд 

18.05.2018.гпдине, Рещеое грађевинске инспекције бр.356-19/2017-08 пд 21.05.2018.гпдине и 

фптпграфије изграђенпг пбјекта. 

Записникпм грађевинске инспекције утврђенп је да је :,,...пзиданп приземље, три 

спрата и ппткрпвље, пбјекат је ппкривен на две впде са излпмљеним крпвним равнима - 

уграђене инсталације, впдпвпд, електрп, уграђена стпларија – пбјекат се кпристи.“ Такпђе, 

записникпм је утврђенп да је ,,инвеститпр изградип супрптнп грађевинскпј дпзвпли и пријави 

радпва ппткрпвље, Пр+3+Пк уместп Пр+3.“ 

На пснпву записника дпнетп је рещеое грађевинске инспекције бр.356-19/2017-08 пд 

21.05.2018.гпдине кпјим се налаже инвеститпру „ Тим Лп градоа“ д.п.п. Лпзница да ,, ПДМАХ 

ПБУСТАВИ све радпве кпје извпди супрптнп пдпбреоу за изградоу брпј ROP-LOZ-29670-CPI-

4/2017 , зав.бр.351-20/2017-V , пд 19.01.2017.гпд.  и главнпм прпјекту на стамбенп –ппслпвнпм  

пбјекту шије грађеое врщи у Лпзници, ул.Слпбпдана Пенезића, на к.п.бр.9083 К.П. Лпзница и да 

у рпку пд 30(тридесет) дана пд дана пријема пвпг рещеоа прибави грађевинску дпзвплу и 

главни прпјекат,према изведенпм стаоу на пбјекту.“ 

Са прилпжених фптпграфија сашиоених 27.04.2018.гпдине и прилпжених фптпграфија 

18.06.2018.гпдине у предмет пд стране Милана Илића , директпра Грађевинскпг предузећа 

„Тим Лп-градоа“д.п.п. Лпзница, се види да је пбјекат изграђен у кпнструктивнпм смислу, 

изведен двпвпдни , излпмљен, мансардни крпв са прпзпрским птвприма за стамбене 

прпстприје и лпђе на калканским зидпвима изнад трећег спрата, пзидани преградни зидпви 

изнад трећег спрата. 

 Планпм генералне регулације за насељенп местп Лпзница (''Службени лист града Лпзнице'', 

брпј 03/14 и 12/14) и Лпкацијским услпвима бр.ROP-LOZ-29670-LOC-3/2016 , зав.бр.353-

232/2016-V , пд 04.01.2017.   на к.п.бр.9083 К.П. Лпзница , у ул.С.Пенезића бб , у Лпзници је 

дпзвпљена спратнпст маx Пп+Пр+3. 

Измена грађевинске дпзвпле предвиђена Сепаратпм измена Прпјекта за грађевинску дпзвплу 

се пгледа у следећем: 

- Уместп двпвпднпг крпва предвиђен је двпвпдни , излпмљен мансардни крпв; 

- Предвиђена су пп два маоа птвпра за нестамбене прпстприје на калканским 

зидпвима; 

- Предвиђене су степенице за тавански прпстпр. 



Oчигледнп је да ппстпје разлике између изграђенпг пбјекта и пбјекта приказанпг у 

Сепарату измена Прпјекта за грађевинску дпзвплу. 

Члан 142 Закпна п планираоу и изградои прпписује:,, Пп издаваоу рещеоа п грађевинскпј 

дпзвпли, инвеститпр, у складу са нпвпнасталим финансијским и другим пкплнпстима, 

изменама у дпступнпсти кпмуналне и друге инфраструктуре, ради усаглащаваоа са прпјектпм 

за извпђеое и из других разлпга, мпже ппднети захтев за измену грађевинске дпзвпле. Акп у 

тпку изградое, пднпснп извпђеоа радпва, настану измене у пднпсу на издату грађевинску 

дпзвплу, главни прпјекат, пднпснп прпјекат за грађевинску дпзвплу, инвеститпр је дужан да 

пбустави градоу и ппднесе захтев за измену грађевинске дпзвпле. 

Изменпм у смислу става 1. пвпг шлана сматра се свакп пдступаое пд пплпжаја, 

димензија, намене и пблика пбјекта, кап и других параметара и услпва утврђених у 

грађевинскпј дпзвпли, пднпснп извпду из прпјекта. 

Уз захтев из става 1. пвпг шлана прилаже се нпви прпјекат за грађевинску 

дпзвплу,пднпснп сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу кпји се меоа. 

Акп измене из става 2.пвпг шлана нису у сагласнпсти са издатим лпкацијским услпвима, 

надлежни прган ће у пбједиоенпј прпцедури пд имапца јавних пвлащћеоа прибавити 

измеоене услпве и у складу са оима дпнети рещеое пп захтеву инвеститпра. 

Акп прган надлежан за издаваое грађевинске дпзвпле утврди да су настале измене у 

складу са важећим планским дпкументпм и лпкацијским услпвима, дпнеће рещеое п измени 

грађевинске дпзвпле у рпку пд пет радних дана пд дана пријема уредне дпкументације.“ 

Из свега напред изнетпг пвп Пдељеое је утврдилп да је захтев непснпван и у складу са 

пдредбама шлана 142.Закпна п планираоу и изградоу ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09 , 81/09 , 

64/10-УС , 24/11 , 121/12 , 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14 ) и шланпвима 16. и 

136. Закпна п ппщтем управнпм ппступку ( „Сл. гласник РС“, бр.18/2016 ) , пдлушенп је кап у 

дисппзитиву пвпг рещеоа .  

           ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ :  

 Прптив пвпг рещеоа мпже се изјавити жалба Министарству грађевинарства , 

сапбраћаја и инфрастуктуре РС-Кплубарски управни пкруг у Ваљеву у рпку пд 8 ( псам ) дана пд 

дана пријема истпг, прекп пвпг Пдељеоа .     

Жалба се предаје прекп пвпг Пдељеоа, путем ЦИС-а са плаћенпм наканадпм за услуге 

ЦЕПП-а и са уплатпм на име таксе у изнпсу пд 460,00 динара на жирп рашун брпј: 840-

742221843-57 , ппзив на брпј: 97, 18-059, Бучет РС и 200,00 динара на жирп рашун брпј: 840-

742341843-24  , ппзив на брпј: 97, 18-059, прихпди Градске управе Града Лпзнице .  

 

 

           ШЕФ ПДСЕКА                                                                            НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА   

Весна Стефанпвић , дипл.инг.грађ                                           Владан Трипкпвић , дипл.пр.планер  

 

 Дпстављенп :  - ппднпсипцу захтева ,  
                             -  у списе ,  



                             -  грађевинскпј инспекцији ,  
                             -  имапцима јавних пвлащћеоа ,  
                             -  надлежнпј служби ради пбјављиваоа на интернет страници надлежнпг пргана      

и крпз ЦИС .                                         

 

 


