
 

 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-28627-CPА-4/2018 

Заводни број: 351-361/2018-V 

Датум: 30.05.2018.године 

Лозница , ул.Карађорђева бр.2 

 

     

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

Николе (Драгољуб) Максимовића ( ЈМБГ: 2809996773613 ) , ул.Добривоја Живановића бр. 11А , 

Л.Шор , за издавање ИЗМЕНЕ издате грађевинске дозволе брoj: ROP-LOZ-28627-CPIH-3/2017 , 

зав.бр.351-907/2017-V  од 27.12.2017.год. , поднет преко пуномоћника Невене Јанковић из Лознице , 

за изградњу стамбеног објекта Пр+Пк на кат.парцели број: 2386/5 К.О. Шор , а на основу члана 

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 ) , чл.26. и 27. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.гласник РС“ , бр.113/15 , 96/16 и 120/17 ) и члана 

136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ) доноси :  

 

 

                                                                          РЕШЕЊЕ 

                                                   о измени Решења о грађевинској дозволи 

                  број: ROP-LOZ-28627-CPIН-3/2017 , зав.бр.351-907/2017-V , од 27.12.2017.године 

 

 

       МЕЊА СЕ Решењe о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-28627-CPIН-3/2017 , зав.бр. 

351-907/2017-V , од 27.12.2017.г. издато од Одељења за планирање и изградњу Градске управе града 

Лознице , са изменом у односу на предходно издату дозволу само у делу растојања грађевинске од 

регулационе линије до ул.Добривоја Живановића које сада износи 8,00м  и то тако да се у : 

 

              Ставу 2. диспозитива напред наведеног решења мењају алинеје 2. и 3. и гласе :     

   

   Извод из Сепарата пројекта за грађевинску дозволу са изменом у односу на предходно 

издату дозволу само у делу растојања грађевинске од регулационе линије до ул. 

Добривоја Живановића које сада износи 8,00м  - урађен од стране SBZP „WALL“ Невена 

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

Субића, д.инж.арх. , лиц.бр.300 7866 04 ИКС и са изјавом одговорног лица Анице А.Субић , 

дипл.инж.арх. , лиц.бр.300 К600 11 ИКС вршиоца техничке контроле СЗАУЛ „Благовести“ 

Субић Аница пр. , Лозница , ул.И. Г.Ковачића бр.5 , о извршеној техничкој контроли ; 

   Сепарат пројекта за грађевинску дозволу са изменом у односу на предходно издату 

дозволу само у делу растојања грађевинске од регулационе линије до ул.Добривоја 

Живановића које сада износи 8,00м - урађен од стране SBZP „WALL“ Невена Јанковић 

пр. , Лозница , ул.К. Милоша бр.16 , оверен од стране главног пројектанта Жике П.Субића , 

д.и.а. , лиц.бр.300 7866 04 ИКС и са изјавом одговорног лица Анице А.Субић , д.и.а. , 

лиц.бр. 300 К600 11 ИКС , вршиоца техничке контроле СЗАУЛ   „Благовести“ Субић Аница 

пр. , Лозница , ул.И.Г.Ковачића бр.5 , о извршеној техничкој контроли .  

 

             У осталом делу Решењe о грађевинској дозволи брoj: ROP-LOZ-28627-CPIH-3/2017 , 
зав.бр.351-907/2017-V од 27.12.2017.год. , за изградњу стамбеног објекта Пр+Пк на катастарској 

парцели број: 2386/5 К.О. Шор ,  остаје непромењено .                        
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          ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

            Инвеститор Никола (Драгољуб) Максимовић ( ЈМБГ: 2809996773613 ) , ул.Д.Живановића 

бр.11А , Липнички Шор , поднео је захтев овом Одељењу , број: ROP-LOZ-28627-CPА-4/2018 , зав. 

бр.351-361/2018-V , дана 25.05.2018.год. , путем ЦИС-а , преко пуномоћника Невене Јанковића из 

Лознице , за ИЗМЕНУ издате грађевинске дозволе брoj: ROP-LOZ-28627-CPIH-3/2017 , зав.бр. 

351-907/2017-V од 27.12.2017.год. , за изградњу стамбеног објекта Пр+Пк  на катастарској парцели 

број: 2386/5 К.О. Шор . 

            Уз захтев за ИЗМЕНУ издате грађевинске дозволе брoj: ROP-LOZ-28627-CPIH-3/2017 , 
зав.бр.351-907/2017-V од 27.12.2017.год. , инвеститор је приложио следећу документацију у складу 

са важећим правилницима : 

1. Извод из Сепарата пројекта за грађевинску дозволу - са изменом у односу на предходно 

издату дозволу само у делу растојања грађевинске од регулационе линије до ул. 
Добривоја Живановића које сада износи 8,00м  урађен од стране SBZP„WALL“ Невена 

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

Субића , д.и.а. , лиц. бр.300 7866 04 ИКС и са изјавом одговорног лица Анице А.Субић , 

д.и.а. , лиценца бр.300 К600 11 ИКС , вршиоца техничке контроле СЗАУЛ „Благовести“ 

Субић Аница пр. , Лозница , ул.И.Г.Ковачића бр.5 , о извршеној техничкој контроли ; 

2. Сепарат пројекта за грађевинску дозволу - са изменом у односу на предходно издату 

дозволу само у делу растојања грађевинске од регулационе линије до ул.Добривоја 

Живановића које сада износи 8,00м : 

- 0. Главна свеска коју је урадио SBZP „WALL“ Невена Јанковић пр. , Лозница , ул.Кнеза 

Милоша бр.16 , оверена од стране главног пројектанта Жике П.Субића , дипл.инж.арх. , 

лиценца број: 300 7866 04  ИКС ; 

- 1. Пројекат архитектуре који је урадио SBZP „WALL“ Невена Јанковић пр. , Лозница , 

ул.К.Милоша бр.16, оверен од стране одговорног пројектанта Жике П.Субића, дипл. 

инж.арх. , лиценца бр.300 7866 04 ИКС , заједно са извештајем о техничкој контроли који 

је урадила Аница А.Субић ,  дипл.инж.арх. , лиценца бр.300 К600 11 ИКС ; 

3. Доказ о праву својине - Препис листа непокретности број: 1529 К.О. Шор и копија плана 

к.п.бр.2386/5 К.О. Шор , број: 953-2/17-82 од 22.09.2017.год. , издати од РГЗ СКН Лозница ; 

4. Пуномоћје за подношење захтева достављено у складу са важећим правилницима ; 

Члан 142. Закона о планирању и изградњи прописује :  

„Ако у току изградње, односно извођења радова, настану измене у односу на издату 

грађевинску дозволу, главни пројекат, односно пројекат за грађевинску дозволу, инвеститор је 

дужан да обустави градњу и поднесе захтев за измену грађевинске дозволе.  Изменом у смислу 

става 1. овог члана сматра се свако одступање од положаја, димензија, намене и облика објекта, као 

и других параметара и услова утврђених у грађевинској дозволи, односно изводу из пројекта.Уз 

захтев из става 1. овог члана прилаже се нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат 

пројекта за грађевинску дозволу који се мења.  

Ако измене из става 2. овог члана нису у сагласности са издатим локацијским условима, 

надлежни орган ће у обједињеној процедури од имаоца јавних овлашћења прибавити измењене 

услове и у складу са њима донети решење по захтеву инвеститора. Ако орган надлежан за издавање 

грађевинске дозволе утврди да су настале измене у складу са важећим планским документом и 

локацијским условима, донеће решење о измени грађевинске дозволе у року од пет радних дана од 

дана пријема уредне документације“ . 

 

 

 



 3 

 

 

             Како је инвеститор уз захтев за ИЗМЕНУ издате грађевинске дозволе брoj: ROP-LOZ-

28627-CPIH-3/2017 , зав.бр.351-907/2017-V од 27.12.2017.године , за изградњу стамбеног објекта 

Пр+Пк на кат.парцели бр.2386/5 К.О. Шор , услед измене у односу на предходно издату дозволу 

само у делу растојања грађевинске од регулационе линије до ул. које сада износи 8,00м и обзиром 

да испуњава услове удаљења од регулационе линије и суседних парцела и објеката према важећим 

Локацијским условима брoj: ROP-LOZ-28627-LOC-1/2017 , зав.бр.353-181/2017-V , од 03.10.2017. 

године , поднео сву потребну документацију из члана 142. Закона планирању и изградњи  и у 

складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и 

Правилником о садржини начину и поступку израде и начин вршења контроле тех.документације 

према класи и намени објеката , то је сходно члану 136. Закона о општем управном поступку        

( „Сл.гласник РС“, број: 18/2016 ) одлучено као у диспозитиву овог решења .  

 

             Такса и накнаде за ово решење наплаћене су у износу од :  1.110,00 динара + 3.000,00 динара  

+ 1.020,00 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 дана од дана пријема истог, 

преко овог Одељења . 

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

        

 

 

Обрадио : 

Слободан Гајић , дипл.инж.грађ.  

  

          Шеф Одсека                                                                           Начелник Одељења 
    ____________________________                                               _____________________________ 

   Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                                         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 .  

                                      
        

 

                 


