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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по УСАГЛАШЕНОМ 
захтеву,који су поднели инвеститори Мирослав Јевтић, из Лознице,ул.Филипа Кљајића, бр.46,Стојан 
Ранковић,из Лознице,Булевар Доситеја Обрадовића,бр.44., и Момчило Станковићиз Липничког Шора,ул.Миодрага 
Марковића, бр.5./преко пуномоћника Владимира Павловића, из Лознице) за ИЗМЕНУ Решења о грађевинској 
дозволи, издатог за изградњу  вишепородичног   стамбеног објекта у Лозници , на катастарској парцели 
бр.3493/5 К.О. Лозница, на основу чланова  135. и 142.Закона о  планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09 , 
81/09-исправка , 64/10-одлука УС , 24/11 , 121/12 , 42/13-одлука УС , 50/13-одлука УС , 98/13-одлука 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 
тех.документације према класи и намени објеката ( ,,Сл. гласник РС“ бр.23/15 и 77/15,58/16 и 96/16 ) и чланова 16 и 
136.Закона о општем управном поступку   („Сл.гласник РС“бр. 18/16) , доноси  

 

                                                                             РЕШЕЊЕ  
О ИЗМЕНИ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 
1.МЕЊА СЕ    Решење  о грађевинској дозволи, Одељења за планирању и изградњу Градске управе града Лозница, 
број: ROP-LOZ-4573-CPI-2/2018,заводни број : 351-198/2018-V,од 11.04.2018.године,којим је инвеститорима  
Мирославу Јевтићу, из Лознице,ул.Филипа Кљајића, бр.46,Стојану Ранковићу,из Лознице,Булевар Доситеја 
Обрадовића,бр.44., и Момчилу Станковићу, из Липничког Шора,ул.Миодрага Марковића, бр.5,одобрена изградња 
вишепородичног   стамбеног објекта у Лозници , на катастарској парцели бр.3493/5 К.О. Лозница, категорије - Б , 
класификационе ознаке – 112 212 ,  површине парцеле – 1187,00 м² ; спратности: Пр+3+ПС (приземље+ три 
спрата+повучени спрат) ;  УБГП објекта: 1896,11 м²; Укупна НЕТО површина објекта: 1633,90 м² ;  предрачунска  
вредност објекта  : 95.000.000,00 динара,и то: 
 
-став 1.диспозитива додавањем описа:  на етажи повучени спрат у осама 2  (између оса „А” и осе  „Е”) и  Е  
(између оса „3” и осе  „7”) додати  су стубови, ради  смањења  распона конзолне плоче.Бруто и Нето грађевинска 
површина на објекту се није мењала. 
 
-Мења се став 2.алинеја 2. и 3. диспозитива наведеног решења тако што се додаје: 
 

•Извод из СЕПАРАТА  пројекта за грађевинску дозволу, који је урадила радња за пројектовање објеката  
и извођење грађевинских радова „АРХИТЕКТОН-01”,Владимир Павловић,пр. оверен од стране одговорног  
пројектанта   Владимира Павловића,дипл.инг.арх.,лиценца бр.300 М470 13,и са изјавом одговорног лица 
Субић Жике дипл.инг.арх. лиценца бр.300 7866 04,извршиоца  техничке   контроле  Бироа за 
пројектовање„WALL“ Јанковић Невена, улица Кнеза Милоша бр. 16.,о извршеној техничкој контроли. 
 
•СЕПАРАТ пројекта за грађевинску дозволу, који се односи на измену у архитектонском и 
конструктивном смислу,на етажи повучени спрат, који је урадила радња за пројектовање објеката  и 
извођење грађевинских радова „АРХИТЕКТОН-01”,Владимир Павловић,пр. оверен од стране одговорног  
пројектанта   Владимира Павловића,дипл.инг.арх.,лиценца бр.300 М470 13,и са изјавом одговорног лица 
Субић Жике дипл.инг.арх. лиценца бр.300 7866 04,извршиоца  техничке   контроле  Бироа за 
пројектовање„WALL“ Јанковић Невена, улица Кнеза Милоша бр. 16.,о извршеној техничкој контроли. 



 
 
3.Констатује се да се обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта,за тражену измену ,НЕ 
ОБРАЧУНАВА. 

 
У осталом делу Решење  о грађевинској дозволи,број: ROP-LOZ-4573-CPI-2/2018,заводни број : 351-198/2018-
V,од 11.04.2018.године,ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНО. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
           Инвеститори  Мирослав Јевтић, из Лознице,ул.Филипа Кљајића, бр.46,Стојан Ранковић,из 
Лознице,Булевар Доситеја Обрадовића,бр.44., и Момчило Станковић из Липничког Шора,ул.Миодрага Марковића, 
бр.5,/преко пуномоћника Владимира Павловића, из Лознице) поднели су  овом Одељењу  дана 02.08.2018. 
год.УСАГЛАШЕНИ захтев заведен под бројем  ROP-LOZ-4573-CPIH-7/2018,заводни број-351-645/2018-V, за 
ИЗМЕНУ  Решења  о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-4573-CPI-2/2018,заводни број:351-198/2018-V,од 
11.04.2018.године издате  за изградњу  вишепородичног   стамбеног објекта у Лозници , на катастарској парцели 
бр.3493/5 К.О. Лозница, категорије - Б , класификационе ознаке – 112 212 ,  површине парцеле – 1187,00 м² ; 
спратности :Пр+3+ПС (приземље+ три спрата+повучени спрат) ;  УБГП објекта: 1896,11 м²; Укупна НЕТО површина 
објекта: 1633,90 м² ;  предрачунска  вредност објекта  : 95.000.000,00 динара, услед промена у току грађења. 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗРАДЕ СЕПАРАТА ИЗМЕНА ПГД-а:  
На етажи повучени спрат, у осама 2.  и Е., додати су  стубови, ради  смањења  распона  конзолне плоче. 
Бруто и Нето грађевинска површина на објекту остају исте. 
 
 Уз захтев за издавање измене решења ограђевинској дозволи, инвеститор је приложио следећу 
документацију:  
 
1.Извод из СЕПАРАТА  пројекта за грађевинску дозволу, који је урадила радња за пројектовање објеката и   
извођење грађевинских радова „АРХИТЕКТОН-01”,Владимир Павловић,пр. оверен од стране одговорног  
пројектанта   Владимира Павловића,дипл.инг.арх.,лиценца бр.300 М470 13; 
 
2.Сепарат пројекта за грађевинску дозволу, 

 -0. Главна свеска СЕПАРАТА  ПГД-а, коју је  урадила радња за пројектовање објеката  и извођење 
грађевинских радова „АРХИТЕКТОН-01”,Владимир Павловић,пр. оверен од стране одговорног  пројектанта   
Владимира Павловића,дипл.инг.арх.,лиценца бр.300 М470 13. 
 
-1. СЕПАРАТ Пројекат архитектуре који је урадила радња за пројектовање објеката  и извођење 
грађевинских радова „АРХИТЕКТОН-01”,Владимир Павловић,пр. оверен од стране одговорног  пројектанта   
Владимира Павловића,дипл.инг.арх.,лиценца бр.300 М470 13,и са изјавом одговорног лица Субић Жике 
дипл.инг.арх. лиценца бр.300 7866 04,извршиоца  техничке   контроле  Бироа за пројектовање„WALL“ 
Јанковић Невена, улица Кнеза Милоша бр. 16.,о извршеној техничкој контроли; 
 
-2. СЕПАРАТ Пројекат конструкције који је урадило предузеће за  пројектовање,изградњу и инжењеринг 
ДОО„ Пирамида 2003“, улица Пашићева, бр.5/5,  оверен од стране одговорног  пројектанта  Зорана 
Андрића,дипл.инг.грађ, лиценца бр.311 4194 03,заједно са извештајем о техничкој контроли који је урадио  
Боривоје Тимотић дипл.инг.грађ. лиценца бр.311 4021 03. 

 
1. У осталом делу Решење  о грађевинској дозволи,број: ROP-LOZ-4573-CPI-2/2018,заводни број : 351-

198/2018-V,од 11.04.2018.године,ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНО. 
 
 

. 



    Поступајући по поднетом  захтеву број: ROP-LOZ-4573-CPIH-7/2018,заводни број : 351-645/2018-V,од 
20.08.2018.године, за ИЗМЕНУ Решења о  грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-4573-CPI-2/2018,заводни број : 351-
198/2018-V,од 11.04.2018.године, овај орган утврдио је увидом у приложену документацију и у списе предмета,  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 чл.136.Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, 
бр.18/2016 ) ,  из ког разлога је одлучено као у диспозитиву Решења .   
 
 
             -Такса за ово решење наплаћена је у износу од :  3.910,00 дин и 9.485,00 дин. 

-Накнада АПР-у за вођење цент. евиденције наплаћена је у износу од 3.000,00 дин. 
 

        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, преко овог Одељења. 
         Жалба се предаје преко овог Одељења са уплатом,путем ЦЕОПа, 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 број 97 18-059 приходи Градске управе Града Лознице. 
        
                                      
 
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ:                                                                                      

Славица Николић-Санадер ,дипл.инг.арх             

 
   
ШЕФ ОДСЕКА: 
Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                        
  

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Владан Трипковић, дипл. пр.планер  

 
 
Доставити : 
-подносиоцу захтева , 
-у списе , 
-регистратору . 
-грађевинској инспекцији , 
-имаоцима јавних овлашћења. 
 

 
 
 


