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Л о з н и ц а 

 

Градска управа града Лознице, Oдељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење 

обједињене процедуре и планирање, у поновном поступку , по захтеву за измену локацијских 

услова  због грешке у техничкој документацији, подносиоца Милутина Гвозденовића из Великог 

Села, поднетог преко пуномоћника Невене Јанковић из Лознице, на основу Плана генералне 

регулације за насељено место Лозница(„Сл. лист града Лознице“,бр.3/14 и 12/14), члана 3.став 10. и 

члана 26.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем(„Сл.гласник РС“ бр113/15 и 96/16) и чл.144. и 171.став 3. Закона о општем управном поступку 

(,,Сл.гласник РС“, бр. 18/16), доноси 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о исправци локацијских услова 

број:  353- 137/2015- V од 09.09.2015.године 

 

1. ИСПРАВЉАЈУ се локацијски услови Градске управе града Лознице, Oдељења за 

планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање, број:  353- 

137/2015- V од 09.09.2015.године, тако што у делу ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

уместо да пише „ – грађевинска линија: 10,0м од регулационе линије Улице војводе Путника 

и 6,0м од регулационе линије Улице Церске“, треба да пише ,,  – грађевинска линија: 

10,0м од регулационе линије Улице војводе Путника и 5,5м од регулационе линије 

Улице Церске ”. 

 

 

2. Саставни део овог решења је и: 

  Сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу, урађен од стране СБЗП „WALL” 

Лозница, одговорног лица пројектанта Невене Јанковић,оверен од главног пројектанта                   

Жике П.Субића,дипл.инж.арх.,лиценца бр:300 7866 04 ИКС ,са изјавом одговорног 

лица Анице А.Субић,дипл.инж.арх.,лиценца бр:300 К600 11 ИКС вршиоца техничке 

контроле СЗАУЛ „Благовести“ Субић Анице пр., Лозница о извршеној техничкој 

контроли, 

 

  Извод из пројекта уз сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу, урађен од 

стране СБЗП „WALL”    Лозница, одговорног лица пројектанта Невене 

Јанковић,оверен од главног пројектанта Жике П.Субића, дипл.инж.арх.,лиценца 

бр:300 7866 04 ИКС ,са изјавом одговорног лица Анице 

А.Субић,дипл.инж.арх.,лиценца бр:300 К600 11 ИКС вршиоца техничке контроле 

СЗАУЛ „Благовести“ Субић Анице пр., Лозница о извршеној техничкој контроли, 

 

 

3. У свему осталом локацијски услови , број:  353- 137/2015- V од 09.09.2015.године остају 

НЕПРОМЕЊЕНИ. 
 

             Овo решење о исправци има правно дејство, од дана од којег правно дејство производе и 

локацијски услови  број:  353- 137/2015- V од 09.09.2015.године који  се исправљају. 

                       



  

      О б р а з л о ж е њ е 

 

       Поступајући у поновном поступку, а по упутству из другостепеног решења Градског већа 

града Лознице бр.353-52/17-II од 28.09.2017.године, којим је поништен закључак овог Одељења ROP-

LOZ-17833-LOCA-1/2017, бр.353-112/2017-V од 27.06.2017.године, а по захтеву за измену 

локацијских услова,  због грешке у техничкој документацији, подносиоца Милутина Гвозденовића 

из Великог Села, преко пуномоћника Невене Јанковић из Лознице, утврђено је да је пројектант 

приложио сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу који се односи на исправку у 

ситуационом плану растојања између грађевинске и регулационе линије до Улице Церске ,која 

треба да износи 5,5м , због грешке у котирању у Идејном решењу где је искотирано 6,0м, услед 

чега је дошло до одступања од исказане вредности удаљења грађевинске од регулационе линије 

до Улице Церске, али не и од димензија објекта и удаљења од улице Војводе Путника. 

Растојање између грађевинске и регулационе линије до Улице Церске  од 5,5м је у складу са 

Планом генералне регулације за насељено место Лозница. 

 

Такође, увидом у приложено идејно решење објекта уз захтев за издавање измене локацијских 

услова за изградњу предметног објекта и оверени Катастарско топографски план из маја 2017.године 

израђен од стране Бироа за геодезију и пројектовање „ГЕО ПРЕМЕР МС“ Крупањ,(Мирко 

Р.Страиловић,лиценца:020585 15) са уписаним димензијама хоризонталног габарита објекта у 

изградњи, утврђено је да су на катастарско- топографском плану уписане димензије хоризонталног 

габарита објекта идентичне са димензијама уписаним на овереном геодетском снимку за контролу 

темеља израђеном од стране исте геодетске радње и истог овлашћеног лица.По извођењу завршне 

обраде фасаде са термичком изолацијом објекта, како је одобреном техничком документацијом 

предвиђено, исказана хоризонтална димензија објекта на овереном катастарско-топографском плану 

са уписаним димензијама хоризонталног габарита објекта у изградњи ће се увећати са спољне стране 

објекта за планирану дебљину термоизолације и завршне обраде.Дакле, ситуација јесте у складу са 

достављеним Катастарско топографски планом. 

 

Планом генералне регулације за насељено место Лозница је предвиђено да се за изградњу 

објеката у зонама у којима није прописана израда планова нижег реда, за изградњу објеката у 

прекинутом низу прибавља обострана сагласност суседа за изградњу на заједничкој међи, а како се у 

конкретном случају ради о измени локацијских услова у делу који се не односи на контактну зону на 

заједничкој међи измеђи к.п.бр.5882 и 5883 КО Лозница, као и да се једном дата оверена сагласност 

за изградњу објекта не може повући, то у овом случају за измену локацијских услова није  потребно 

прибављати нову обострану сагласност суседа. 

 

Све напред наведено је у складу са Дописом са препорукама Министарства 

грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре РС,Сектора за инспекцијски надзор бр.351-03-

02635/2017-18 од 18.10.2017.године упућеном начелнику Градске управе града Лознице. 

  

           Како се ради о грешци у техничкој документацији, односно у Идејном решењу које је 

саставни део локацијских услова број:  353- 137/2015- V од 09.09.2015.године, то је на основу 

одредби  члана 3.став 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем(„Сл.гласник РС“ бр113/15 и 96/16) и чл.144. и 171.став 3. Закона о општем 

управном поступку (,,Сл.гласник РС“, бр. 18/16)  а везано за члан 26.Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем(„Сл.гласник РС“ бр113/15 и 96/16) 

решено као у диспозитиву овог решења. 

            

           Жалба се изјављује Министарству грађевинарства ,саобраћаја и инфраструктуре Републике 

Србије Београд, Колубарски управни округ у Ваљеву, у року од 15 дана од дана пријема закључка.  

Жалба се предаје преко овог Одељења таксирана са 460,00  динара административне таксе 

уплаћене у корист буџета Републике Србије на жиро рачун број 840-742221843-57 позив на број 97 

18 – 059.   

 



 

 

ДОСТАВЉЕНО:                  

 

-  подносиоцу захтева, преко пуномоћника Невене Јанковић из Лознице 

-  Миши Митровићу из Великог Села , преко пуномоћника Слободана А. Милутиновића,адвоката                                                        

-  надлежној служби ради објављивања на интернет  страници надлежног органа и кроз ЦИС 

- архиви 

 

 

 

       ШЕФ ОДСЕКА                                                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА   

 

Весна Стефановић,дипл.инж.грађ.                                             Владан Трипковић,дипл.простор.план. 


