
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-34109-CPIН-6/2017 

Заводни број: 351-469/2017-V 

Датум: 18.07.2017.године 

Лозница , ул.Карађорђева бр.2 

 

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

Града Лозницe , матични број правног лица: 07169981 , ул.Карађорђева бр.2 , Лозница , поднетог 

преко пуномоћника Невене Јанковић из Лознице , за издавање грађевинске дозволе за изградњу 

секундарне дистрибутивне водоводне мреже на подручју Зајаче на више кат.парцела у К.О. 

Зајача , a на основу чланова 97.став 8. , 135. и  136. Закона о  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 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 136. Закона о општем управном поступку   ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ) доноси : 

 

                                                                            РЕШЕЊЕ  

                                                            О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

                     

1. ИЗДАЈЕ се грађевинска дозвола инвеститору Граду Лозница , матични број правног 

лица: 07169981 , ул.Карађорђева бр.2 , Лозница , којом се одобрава изградња секундарне 

дистрибутивне водоводне мреже на подручју Зајаче на више катастарских парцела у 

К.О. Зајача .  

Траса цевовода пролази преко парцела : 1117, 1097, 1096, 1094, 1092, 1089, 746/2, 746/4, 

744, 739/4, 739/3, 719/3, 719/2, 693/2, 692/1, 673/7, 673/6, 673/5, 652/2, 649/5, 649/4, 649/2, 646, 

576, 572, 565/1, 560, 559/6, 543/1, 542, 536, 517/1, 515/1, 492/6, 492/2, 423/3, 423/2, 423/1, 422, 

421/2, 420, 419, 418, 386, 385, 215/3, 214, 190/1, 184/1, 183, 175/1, 168/1, 167, 161/1, 158, 157/1, 
све у К.О. Зајача , категорије – Г , класификационе ознаке – 222 210 , пројектоване 

орјентационе дужине цевовода: 2.200,00м ; предрачунске вредности: 15.000.000,00 динара . 

            Предвиђено је да се водовод ради од PE100RC цеви и фазонских делова , спајање цевовода је    

.           поступком варења. Цеви су пречника Ø110 , Ø90 и Ø63 мм. Пројектовани су цевоводи према 

.           засеоку Ђукановићи ( Гучевска улица ) , засеок на левој обали реке Штире, пут поред школе , 

.           улица Троношки пут , пут поред амбуланте и у улици Радничкој на две локације .  

 

2. САСТАВНИ ДЕО ове грађевинске дозволе су : 

 Локацијски услови број:ROP-LOZ-34109-LOCН-4/2017 , заводни бр.353-59/2017-V, 

од 19.04.2017.године издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе 

града Лознице ; 

  Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од стране SBZP „WALL“ Невена 

Јанковић пр. , Лозница , ул.К.Милоша бр.16 , оверен од стране главног пројектанта  

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

лица (заступника) Горана Шотре, дипл.грађ.инж. , вршиоца техничке контроле Друш. 

за грађ. , производњу и услуге „MBМ РАД“д.о.о. Лозница , ул.Жиће Марковића бб , о 

извршеној техничкој контроли ; 

  Пројекат за грађевинску дозволу урађен од стране SBZP „WALL“ Невена Јанковић 

пр. , Лозница , ул.К.Милоша бр.16 , оверен од стране главног пројектанта Мила Д. 

Тишме , дипл.грађ.инж. , лиценца бр.314 9478 04 ИКС и са изјавом одговорног лица     

( заступника ) Горана Шотре , дипл.грађ.инж. , вршиоца техничке контроле Друштва 

за грађ. , производњу и услуге „MBМ РАД“ д.о.о. Лозница , ул.Жиће Марковића бб , 

о извршеној техничкој контроли . 
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3.  УТВРЂУЈЕ СЕ да се инвеститору НЕ ОБРАЧУНАВА допринос за уређивање грађ. 

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-испр. ,   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) и 

Обрачуна доприноса број: 03-705/1 од 17.07.2017.године , урађеног од стране Ј.П. „Лозница 

развој“ Лозница . 

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 , матични број правног лица: 07169981 ,  ул.Карађорђева бр.2 ,  

Лозница , преко пуномоћника Невене Јанковић из Лознице , поднео је овом Одељењу дана 14.07. 

2017.године , усаглашен захтев број: ROP-LOZ-34109-CPIН-6/2017 , заводни бр.351-469/2017-V , 

за издавање грађевинске дозволе за изградњу секундарне дистрибутивне водоводне мреже 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: ROP-LOZ-34109-LOCН-4/2017, заводни бр.353-59/2017-V, од 

19.04.2017.године , издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе града 

Лознице издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лознице .  

2. Извод из пројекта за грађевинску дозволу урађен од стране SBZP „WALL“ Невена 

Јанковић пр. , Лозница , ул.К.Милоша бр.16 , оверен од стране главног пројектанта Мила 

Д.Тишме , дипл.грађ.инж. , лиценца бр.314 9478 04 ИКС и са изјавом одговорног лица 

(заступника) Горана Шотре, дипл.грађ.инж. , вршиоца техничке контроле Друш. за грађ. , 

производњу и услуге „MBМ РАД“д.о.о. Лозница , ул.Жиће Марковића бб , о извршеној 

техничкој контроли . 

3. Пројекат за грађевинску дозволу : 

- 0. Главна свеска урађена од стране SBZP „WALL“ Невена Јанковић пр. , Лозница , ул.К. 

Милоша бр.16 , оверена од стране главног пројектанта Мила Д.Тишме , дипл.грађ. инж. , 

лиценца број: 314 9478 04 ИКС ; 

- 3. Пројекат хидротехничких инсталација који је урадио SBZP „WALL“ Невена 

Јанковић пр. , Лозница , ул.К.Милоша бр.16 , 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 Л.Максимовић , дипл.грађ.инж. , лиценца 

број: 314 G633 08 ИКС . 
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4. Доказ о праву својине : 

- Изјаве сагласности власника катастарских парцела наведених у диспозитиву решења 

на којима се врше предметни радови изградње секундарне дистр.водоводне мреже на 

више кат.парцела у К.О. Зајача , оверене од стране Председника савета МЗ Зајача ; 

- Решење о сагласности Ј.П. „Путеви Србије“ Београд , број: 953-8347/17-3 од 02.06. 

2017.године ; 

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

- Уговор о установљењу права службености на водном земљишту у јавној својини  

Републике Србије са Ј.В.П. „Србијаводе“ Београд , оверен од јавног бележника Саво 

Мићковић из Београда, ул.Устаничка бр.25, ОПУ: 1005-2017 од 21.06.2017.године ; 

- Сагласност број: 800 од 11.10.2016.године од стечајног управника Стојанке Филиповић 

„Концерна Фармаком М.Б.“ д.о.о. Шабац , у стечају ; 

- Обрачун доприноса  број: 03-705/1 од 17.07.2017.године урађен од стране Ј.П. „Лозница 

развој“ Лозница . 

 

       Обзиром да је инвеститор уз усаглашен захтев за издавање грађевинске дозволе поднео  

потребну документацију наведену у образложењу решења , а што је био разлог за одбацивање 

захтева од 05.07.2017.год. , према Закључку бр.ROP-LOZ-34109-СPI-5/2017 , зав.бр.351-448/2017-V , 

од 07.07.2017.године и да је доставио сву осталу потребну документацију као што је напред 

изложено , одлучено је као у диспозитиву решења , а сходно 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 објед.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 . 

       Такса и накнада ЦЕОП-у за ово решење наплаћена су у износу од : 1.100,0дин. + 5.000,0динара . 

        

 

             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 бр.840-742221843-57 , 

позив на број: 97 , 18-059 ,  Буџет РС и 200,00 динара на жиро рачун бр.840-742341843-24 , позив на 

број: 97 , 18-059 , приходи Градске управе Града Лознице . 

 

Обрадио:  

Слободан Гајић , дипл.инж.грађ. 

    

 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                       НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

  ____________________________                       _____________________________                                               

Весна Стефановић,дипл.инг.грађ                                          Милица Павловић, дипл.правник 

 

 

Достављено :  

- подносиоцу захтева , 

- у списе , 

- грађевинској инспекцији , 

- имаоцима јавних овлашћења .                             


