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          Градска управа Града Лозница – Одељење за планирање и изградњу поступајући по захтеву 

Града Лозницe , ул.Карађорђева бр.2, Лозница , поднетог преко пуномоћника Ј.П. „Град“ Лозница , 

за издавање грађевинске дозволе за изградњу дистрибутивне водоводне мреже – друга фаза , 

на подручју Зајаче , на више катастарских парцела у К.О. Зајача , a на основу чланова 97.став 8, 

134. , 135. и  136. Закона о  планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14 ) , Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.гласник РС“, бр.113/15 и 96/16 ) , 

Правилника о садржини , начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката ( ,,Сл.гласник РС“, бр.23/15 , 77/15 , 58/16 и 96/16 ) и 

члана 192. Закона о општем управном поступку ( „Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 , 31/01 и „Сл.гласник РС“, 

бр.30/10 , 18/2016 ) доноси : 

 

                                                                            РЕШЕЊЕ  

                                                            О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

                     

1. ИЗДАЈЕ се грађевинска дозвола инвеститору Граду Лозница , ул.Карађорђева бр.2 ,  

којом се одобрава изградња дистрибутивне водоводне мреже – друга фаза , на подручју  

Зајаче , на више катастарских парцела у К.О. Зајача .  
 

     Друга фаза је деоница водоводне мреже од црпне станице у Зајачи која се налази на 

к.п.бр.157/2 К.О.Зајача до резервоара која се налази на к.п.бр.548 у К.О.Зајача, сам резервоар 

као и од резервоара до краја мреже предвиђене овим пројектом. Запремина резервоара је 

Vзајача = 150м³. Положај резервоара је на потребној коти од 360мнм на к.п.бр.548 К.О. 

Зајача. Резервоар је од армираног бетона димензија 7,5x10,75м и дубине воде 3,05м.  

     Друга фаза прелази преко парцела и то : к.п.бр.157/2, 532/1, 532/2, 1097, 1090, 534/2, 

535/1, 539, 543/1, 536, 555/2, 553/4, 553/3, 536, 552, 548, 556/2, 559/6, 560, 572, 673/6, 673/5, 

673/4, 675, 673/1, 673/2, 674, 688/1, 685/2, 649/2, 649/5, 649/1, 649/8, 645/1, 645/2, 1092, 768/1, 

1097, 770 , све у К.О. Зајача , категорије – Г, класификационе ознаке – 222 210 , 

пројектоване дужине цевовода : 2390,00м ; предрачунске вредности : 13.524.998,33динара . 

 

2. САСТАВНИ ДЕО ове грађевинске дозволе су : 

 Локацијски услови број:353-263/2015-V од 28.12.2015.год.  и Закључак о исправци 

од 23.02.2017.године издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе 

града Лознице ; 

  Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од стране Ј.П. Дирекција за 

развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница, ул.К.Милоша бр.7/3 , оверен 

од стране главног пројектанта Мила Д.Тишме,дипл.грађ.инж., лиценца бр.314 9478 

04 ИКС и са изјавом заступника ( одговорног лица ) Гојка С.Грбића , дипл.грађ.инж. , 

лиценца бр.310 0479 03 ИКС вршиоца техничке контроле Предузећа за пројектовање 

и инжењеринг „ПИН“д.о.о.Лозница,ул.М.Борисављевића бр.4, о извршеној техничкој 

контроли ; 
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  Пројекат за грађевинску дозволу урађен од стране Ј.П. Дирекција за развој и 

урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница,ул.К.Милоша бр.7/3 ,оверен од стране 

главног пројектанта Мила Д.Тишме,дипл.грађ.инж., лиценца бр.314 9478 04 ИКС и са 

изјавом заступника (одговорног лица) Гојка С.Грбића, дипл.грађ.инж. , лиценца бр. 

310 0479 03 ИКС вршиоца техничке контроле Пред. за пројектовање и инжењеринг 

„ПИН“ д.о.о. Лозница , ул.М.Борисављевића бр.4 , о извршеној техничкој контроли . 

 

3.  УТВРЂУЈЕ СЕ да се инвеститору НЕ ОБРАЧУНАВА допринос за уређивање 

грађевинског земљишта за изградњу објекта из става 1. овог диспозитива , а на основу 

члана 97.став 8.Закона о  планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“,бр.72/09, 81/09-исправка,   

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 8. Одлуке о 

утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта  („Сл.лист Града Лозница“ 

бр.1/2015) . 

 

4. Грађевинска дозвола престаје да важи  ако инвеститор објекта не отпочне са грађењем, 

односно извођењем радова  у року од две године од дана правоснажности решења  којим 

је издата грађевинска дозвола . 

 

5. Инвеститор је дужан да овом органу поднесе пријаву радове најкасније 8 дана пре 

почетка извођења радова , са прописаним подацима и доказима , а на основу члана 148. 

Закона о планирању и изградњи . 

6. Инвеститор је дужан да , након завршетка изградње објекта , поднесе овом органу 

захтев за издавање употребне дозволе . 
 

7. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана                                     

правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола не изда употребна дозвола . 

 

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

издата грађевинска дозвола , за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и 

правилима струке , за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао 

техничку документацију , вршилац техничке контроле и инвеститор .                 
 

 

           ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

            Инвеститор Град Лозница , ул.Карађорђева бр.2 , преко пуномоћника Ј.П. „Град“ Лозница , 

поднео је овом Одељењу 22.02.2017.године , захтев број: ROP-LOZ-18387-CPI-3/2017 , заводни 

број: 351-74/2017-V , за издавање грађевинске дозволе за изградњу дистрибутивне водоводне 

мреже – друга фаза , на подручју Зајаче , на више катастарских парцела у К.О. Зајача . 
              

             Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је приложио следећу документацију  

у складу са важећим правилницима : 

1. Локацијски услови број: 353-263/2015-V од 28.12.2015.године и Закључак о исправци 

од 23.02.2017.године  издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе града 

Лознице .  

2. Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од стране Ј.П. Дирекција за развој и 

урбанистичко планирање „УРБОПЛАН“ Лозница , ул.К.Милоша бр.7/3 , оверен од стране 

главног пројектанта Мила Д.Тишме , дипл.грађ.инж. , лиценца број: 314 9478 04 ИКС и са 

изјавом заступника ( одговорног лица ) Гојка С.Грбића , дипл. грађ.инж. , лиценца број: 

310 0479 03 ИКС вршиоца техничке контроле Предузећа за пројектовање и инжењеринг 

„ПИН“ д.о.о. Лозница , ул.М.Борисављевића бр.4 , о извршеној техничкој контроли . 
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3. Пројекат за грађевинску дозволу : 

- 0. Главна свеска урађена од стране Ј.П. Дирекција за развој и урбанистичко планирање 

„УРБОПЛАН“ Лозница , ул.К.Милоша бр.7/3 , оверена од стране главног пројектанта 

Мила Д.Тишме , дипл.грађ.инж. , лиценца број: 314 9478 04 ИКС ; 

- 2/1. Пројекат конструкције који је урадило Ј.П. Дирекција за развој и урбанистичко 

планирање „УРБОПЛАН“ Лозница , ул.Кнеза Милоша  бр.7/3, Лозница, оверен од стране 

одговорног пројектанта Данила К.Марковића , дипл.грађ.инж. , лиценца број: 310 1379 03 

ИКС , заједно са извештајем о техничкој контроли који је урадио Гојко С.Грбић , дипл. 

грађ.инж. , лиценца број: 310 0479 03 ИКС ; 

- 3. Пројекат хидротехничких инсталација који је урадило Ј.П. Дирекција за развој и 

урбанистичко планирање „УРБОПЛАН“ Лозница , ул.Кнеза Милоша  бр.7/3 , Лозница , 

оверен од стране одговорног  пројектанта  Мила Д.Тишме , дипл.грађ.инж. , лиценца број 

314 9478 04 ИКС , заједно са извештајем о техничкој контроли који је урадио Никола М. 

Јосић , дипл.инж.грађ. , лиценца број: 314 3735 03 ИКС ; 

- 4. Пројекат електроенергетских инсталација који је урадило Ј.П. Дирекција за развој и 

урбанистичко планирање „УРБОПЛАН“ Лозница , ул.Кнеза Милоша  бр.7/3 , Лозница , 

оверен од стране одговорног пројектанта Радивоја Д.Косорића , дипл.инж.ел. , лиценца 

број 350 4921 03 ИКС , заједно са извештајем о тех.контроли који је урадио Владимир Ј. 

Којић , дипл.инж.ел. , лиценца број 350 Ф618 07 ИКС . 

 

4. Доказ о праву својине : 

- Сагласности - изјаве власника катастарских парцела наведених у диспозитиву 

решења на којима се врше предметни радови изградње дистрибутивне водоводне мреже – 

друге фазе , на више катастарских парцела у К.О. Зајача оверене од стране председника 

савета МЗ Зајача ; 

- Сагласност Ј.В.П. „Србијаводе“ Београд ,  број: 1-197/2 од 04.04.2016.године ; 

- Уговор о закупу шумског земљишта , Град Лозница бр.220/2016-I од 19.07.2016.год. ; 

- Уговор о регулисању обавеза са Ј.П. „Путеви Србије“ Београд , Град Лозница Градска 

управа број: 1121/2016-III од 06.07.2016.године ; 

- Решење о сагласности Ј.П. „Путеви Србије“ Београд , број: 953-1669/16-11 од 

08.07.2016.године ; 

- Решење о сагласности Ј.П. „Град“ Лозница , број: 01-141 од 17.02.2016.година .  

- Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Града Лознице , оверен од 

јавног бележника Миленка Михаиловића , ОПУ: 163-2017 од 21.02.2017.године ; 

- Сагласност број: 194/16-С од 08.11.2016.године од стечајног управника Концерна 

Фармаком М.Б. Шабац , Рудници и топионица АД Зајача у стечају Лозница . 

           

        Како је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео сву потребну 

документацију из чл.135.Закона планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09 , 81/09-исп. , 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14 ) и у складу са Правилником 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.гласник РС“, бр.113/15 и 

96/16 ) и Правилником о садржини , начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката ( ,,Сл. гласник РС“, бр.23/15, 77/15,  58/16 и 96/16 )  

одлучено је као у диспозитиву овог решења . 

          Накнада ЦЕОП-у за ово Решење наплаћена је у износу од :  5.000,00 динара . 
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           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 .      
             Жалба се предаје преко овог Одељења , путем ЦИС-а са плаћеном наканадом за услуге 

ЦЕОП-а и са уплатом на име таксе у износу од 430,00 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 . 

 

 

Обрадио : 

___________________________ 

Слободан Гајић , дипл.инж.грађ. 

 

Шеф Одсека : 

____________________________ 

Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                             

  

                                                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                         
                                                                                                                   ______________________________                                                                                                                                     

.                                                                                                                    Милица Павловић, дипл. правник  

 Достављено :  

- подносиоцу захтева , 

- у списе , 

- грађевинској инспекцији , 

- имаоцима јавних овлашћења .                             


