
Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-23942-CPIH-1/2018 
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Датум: 22.08.2018.године 

Лозница , ул.Карађорђева бр.2 , 

 

        Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по усаглашеном 

захтеву Г.П. „ТРИО ГРАДЊА“ д.о.о. Лозница , MB: 06986177 , ул.Учитељска бр.3 , Лозница и 

Десанке Поповић Алексић из Лознице , ул.Јована Цвијића бр.39 , за издавање ИЗМЕНЕ издате 

грађевинске дозволе - Решења о одобрењу за изградњу брoj: 351-364/2009-V од 21.08.2009.год.  и 

Потврде о пријави почетка извођења радова број: 351-644/2009-V од 30.03.2010.год. , за изградњу 

Стамбено-пословног објекта у Лозници , у ул.Јована Цвијића , на кат.парцели број: 8822 К.О. 

Лозница ( стари број к.п.бр.3894 К.О. Лозница-град ) , а на основу чланова 135. и 142. 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,  96/16 и 120/17 ) , 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 измени Решења о грађевинској дозволи 

 

       МЕЊА СЕ  издата грађевинска дозвола - Решењем о одобрењу за изградњу брoj: 351-364/ 

2009-V од 21.08.2009.године и Потврдом о пријави почетка извођења радова број: 351-644/2009-V 

од 30.03.2010.године ,  издата од Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лознице , 

за изградњу Стамбено-пословног објекта у Лозници , у ул.Јована Цвијића , на к.п.бр.8822 К.О. 

Лозница ( стари број к.п.бр.3894 К.О. Лозница-град ), спратности: улично крило - По+Пр+4.спрата 

и дворишно крило - По+Пр+3.спрата , услед промена у току грађења које се односе на изградњу 

два стана уместо гаражног простора у приземљу дворишног крила, као и једног стана на спрату 

уместо санитарних чворова уличног крила стамбено пословног објекта и за које су предвиђена три 

додатна паркинг места , и то тако да се у делу техничке документације додају :               

 Извод из Сепарата пројекта за грађевинску дозволу урађен од „Home 2007“ д.о.о. Бања 

Ковиљача , ул.Маршала Тита бб , оверен од главног пројектанта Жике П.Субића , дипл.инж. 

арх. , лиц.бр.300 7866 04 ИКС и са изјавом о извршеној техничкој контроли одговорног лица 

Анице А.Субић, дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 К600 11 ИКС, извршиоца техничке контроле SBZP 

„WALL“ Невена Јанковић пр. , Лозница , ул.К. Милоша бр.16 ;     

 Сепарат измена Пројекта за грађевинску дозволу урађен од „Home 2007“ д.о.о. Бања 

Ковиљача , ул.Маршала Тита бб , оверен од главног пројектанта Жике П.Субића , дипл.инж. 

арх. , лиц.бр.300 7866 04 ИКС и са изјавом о извршеној техничкој контроли одговорног лица 

Анице А.Субић, дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 К600 11 ИКС, извршиоца техничке контроле SBZP 

„WALL“ Невена Јанковић пр. , Лозница , ул.К. Милоша бр.16 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

      УТВРЂУЈЕ  се висина РАЗЛИКЕ ДОПРИНОСА за уређивање грађевинског земљишта ( већ 

обрачунатог и плаћеног приликом издавања Потврде о пријави почетка радова бр.351-644/2009-V 

од 30.03.2010.године и потребног према поднетом Сепарату измена ПГД-а ) за изградњу објекта из 

става 1. овог решења у износу од -1.399,00-динара . НОВИ обрачун РАЗЛИКЕ ДОПРИНОСА за 

уређивање грађ.земљишта , број:03-989/1 од 22.08.2018.године , урађен од стране Ј.П. „Лозница 

развој“ Лозница , саставни је део ове грађевинске дозволе .   

      Инвеститор је у обавези да уплату утврђене висине доприноса изврши на текући рачун 

Локалне пореске администрације града Лознице  840-741538843-29 (модел 97, позив на бр.18-059) 

и уз пријаву НАСТАВКА радова подносе најкасније осам  дана пре наставка извођења 

радова , са прописаним подацима и доказима, а на основу чл.148.Закона о планирању и изградњи .  
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     Грађевинска дозвола престаје да важи  ако инвеститор објекта не НАСТАВИ са грађењем ,  

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

грађевинска дозвола . 

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

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

     
      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 .  
 

       У осталом делу издата грађевинска дозвола - Решењем о одобрењу за изградњу бр.351-364/ 

2009-V од 21.08.2009.године и Потврдом о пријави почетка извођења радова број: 351-644/2009-V 

од 30.03.2010.године ,  издата од Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лознице , 

остаје непромењена .                         
                                                                                               

            ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

           Инвеститори Г.П. „ТРИО ГРАДЊА“ д.о.о. Лозница , MB: 06986177 , ул.Учитељска бр.3 , 

Лозница и Десанка Поповић Алексић из Лознице , ул.Ј.Цвијића бр.39 , поднели су усаглашен 

захтев овом Одељењу број: ROP-LOZ-23942-CPIH-1/2018 , зав.бр.351-635/2018-V , дана 16.08.2018. 

године , од стране овлашћеног лица Мирослава Ранковића , за ИЗМЕНУ издате грађевинске дозволе 

- Решењем о одобрењу за изградњу брoj: 351-364/ 2009-V од 21.08.2009.год. и Потврдом о пријави 

почетка извођења радова број: 351-644/2009-V од 30.03.2010.год. , за изградњу Стамбено-пословног 

објекта у Лозници , у ул.Јована Цвијића , на кат.парцели бр.8822 К.О. Лозница ( стари број к.п.бр. 

3894 К.О. Лозница-град ) . 

           Уз усаглашен захтев за измену издате грађевинске дозволе инвеститор је приложио следећу 

документацију у складу са важећим правилницима : 

1. Извод из урбанистичког плана број: 353-218/2007-V од 07.07.2009.године и Информација 

о локацији број: 353-3-105/2017-V од 15.08.2017.године , издати од Оделења за планирање и 

изградњу Градске управе Града Лознице  ; 

2. Решење о одобрењу за изградњу брoj: 351-364/ 2009-V од 21.08.2009.године и Потврда о 

пријави почетка извођења радова број: 351-644/2009-V од 30.03.2010.године ,  издати од 

Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лознице , за изградњу Стамбено-

пословног објекта у Лозници , у ул.Јована Цвијића , на к.п.бр.8822 К.О. Лозница ( стари број 

к.п.бр.3894 К.О. Лозница-град ) , спратности: улично крило - По+Пр+4.спрата и дворишно 

крило - По+Пр+3.спрата , са одобреном техничком документацијом ; 

3. Извод из Сепарата пројекта за грађевинску дозволу урађен од „Home 2007“ д.о.о. Бања 

Ковиљача , ул.Маршала Тита бб , оверен од главног пројектанта Жике П.Субића , дипл.инж. 

арх. , лиц.бр.300 7866 04 ИКС и са изјавом о извршеној техничкој контроли одговорног лица 

Анице А.Субић, дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 К600 11 ИКС, извршиоца техничке контроле 

SBZP „WALL“ Невена Јанковић пр. , Лозница , ул.К. Милоша бр.16 ; 

4. Сепарат измена Пројекта за грађевинску дозволу достављен у складу са важећим 

правилницима : 

- 0. Главна свеска Сепарата пројекта за грађ.дозволу коју је урадио „Home 2007“ д.о.о. 

Бања Ковиљача , ул.Маршала Тита бб , оверен од главног пројектанта Жике П.Субића , 

дипл.инж. арх. , лиц.бр.300 7866 04 ИКС ; 

- 1.Пројекат архитектуре Сепарата пројекта коју је урадио „Home 2007“ д.о.о. Бања 

Ковиљача , ул.Маршала Тита бб , оверен од одговорног пројектанта Жике П.Субића , д.и. 

арх. , лиц.бр.300 7866 04 ИКС, са изјавом одговорног лица вршиоца тех.контроле  Анице 

А.Субић, дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 К600 11 ИКС , о извршеној техничкој контроли ; 
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- 3.  Пројекат хидротехничких инсталација Сепарата пројекта коју је урадио „Home 

2007“ д.о.о. Бања Ковиљача , ул.Маршала Тита бб , оверен од одговорног пројектанта 

Жике П.Субића , д.и. арх. , лиц.бр.300 7866 04 ИКС, са изјавом одговорног лица вршиоца 

техничке контроле Анице А.Субић, дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 К600 11 ИКС, о извршеној 

техничкој контроли ; 

- 4. Пројекат електротехничких инсталација Сепарата пројекта који је урадила „ЕHG-

ТEHNIKA“ д.о.о. Лозница , оверен од одговорног пројектанта Владана М.Ристивојевића , 

д.и.ел. , лиц.бр. 350 1065 03 ИКС  , заједно са извештајем о техничкој контроли који је 

урадио Радивоје В.Јаковљевић , дипл.инж.ел. , лиценца број: 352 1097 03 ИКС ; 

- 5. Пројекат Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација Сепарата 

пројекта који је урадила „ЕHG-ТEHNIKA“ д.о.о. Лозница , оверен од одговорног 

пројектанта Владана М.Ристивојевића , д.и.ел. , лиц.бр. 350 1065 03 ИКС , заједно са 

извештајем о техничкој контроли који је урадио Радивоје В.Јаковљевић , дипл.инж.ел. , 

лиценца број: 352 1097 03 ИКС ; 

- Елаборат заштите од пожара Сепарата пројекта који је урадило Предузеће „FRENKI-

ALARM“д.о.о. Ваљево, одговорни пројектант и овлашћено лице је Љубинка Ч.Узуновић, 

дипл.инж.ел. , лиц.МУП-а 07 бр.152-254/12 и лиц.бр.350 Е001 06 ИКС ; 

5. Уверење бр.952-3/11-1715 од 24.05.2011.год.  , издато од РГЗ СКН Лозница , да кат.парцели 

број: 8822 К.О. Лозница одговара стари број к.п.бр.3894 К.О. Лозница-град .  

6. Потврда број: 03-8/2 од 19.03.2010.год. , да је измирена обавеза плаћања накнаде за уређење 

грађевинског земљишта за изградњу производног објекта од Ј.П. „Град“ Лозница . 

7. Геодетски снимак постојећег стања к.п.бр.8822 К.О. Лозница , урађен од СГР „Геопремер“  

Лозница, оверен од Николе Новаковића , инж.геод. , геод.лиц.другог реда бр.02 0160 12 РГЗ . 

8. Овлашћење за подношење захтева достављено у складу са важећим правилницима . 

            У поступку обједињене процедуре прибављен је НОВИ обрачун РАЗЛИКЕ ДОПРИНОСА 

за уређивање грађ.земљишта број: 03-989/1 од 22.08.2018.године , урађен од стране Ј.П. „Лозница 

развој“ Лозница . 

           С обзиром да су инвеститори у законском року од 30 дана од дана објављивања на интернет 

страници Градске управе града Лознице Закључка овог Одељења бр.ROP-LOZ-21639-CPА-1/2018 , 

зав.бр.351-560/2018-V од 06.08.2018.г.  о одбацивању захтева због не испуњења формалних услова , 

поднели усаглашен захтев дана 16.08.2018.године и отклонили све недостатке наведене у том 

Закључку , т.ј доставили Сепарат измењеног пројекта за грађевинску дозволу у коме је иста 
спратност и то: улично крило - По+Пр+4.спрата и дворишно крило - По+Пр+3.спрата , као у 

техничкој документацији одобреној грађевинском дозволом - Решењем о одобрењу за изградњу 

брoj: 351-364/ 2009-V од 21.08.2009.године и Потврдом о пријави почетка извођења радова број: 

351-644/2009-V од 30.03.2010.год. за изградњу Стамбено-пословног објекта у Лозници , у ул.Јована 

Цвијића , на к.п.бр.8822 К.О. Лозница ( стари број к.п.бр. 3894 К.О. Лозница-град ) , то није поново 

наплаћена административна такса из чл.29. став 10. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем , а документација приложена уз захтев је преузета у овај предмет . 

 

           Поступајући по поднетом усаглашеном захтеву број: ROP-LOZ-23942-CPIH-1/2018 , зав. 

бр.351-635/2018-V  од 16.08.2018.године , овај орган утврдио је увидом у приложену документацију 

да су испуњени формални услови за поступање по захтеву и да је приложена сва документација 

прописана сходно члaновима 135. и 142.Закона о 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, 96/16 и 120/17 ) , 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 ) и члана 136.Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, 

бр.18/2016 ) ,  из ког разлога је одлучено као у диспозитиву Решења .    
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          Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у 

износу од :  11.430,00 динара  +  3.000,00 динара .   

          Републичка административна такса за подношење захтева и издавање овог решења, у складу 

са Законoм о републичким административним таксама ( „Сл.гласник РС“, бр.43/2003, 51/2003, 

61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013, 83/2015, 112/2015, 113/2017 и 3/2018-ис. ), 

наплаћене су у износу од : 310,00 динара + 3.600,00 динара . 

 

 

           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 ЦЕОП-а, са уплатом одговарајуће таксе за ЦЕОП,  

уплатом на име таксе у износу од 460,00 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 брoj: 97 , 

18-059 , приходи Градске управе Града Лознице . 

    

   

Обрадио 

Слободан Гајић , дипл.инж.грађ. 

 

           ШЕФ ОДСЕКА                                                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА   

   ___________________________                                               ______________________________                 

Весна Стефановић , дипл.грађ.инж.                                         Владан Трипковић , дипл.пр.планер 

 

 

Достављено :  

- подносиоцу захтева , 

- у списе , 

- грађевинској инспекцији , 

- имаоцима јавних овлашћења , 

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

                  


