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              Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по усаглашеном 
захтеву инвеститора Драгољуба Зарића,из  Лознице, ул.Поронац,бб,Трбушница, за ИЗМЕНУ Решења о 
грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-24900-CPI-2/2017, заводни број: 351-697/2017-V,oд  
12.10.2017.године,издате за изградњу породичног стамбеног објекта, у Лозници, на катастарској парцели 
бр.646  К.О.Трбушница, а на основу члaна 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, 132/14,145/14,83/18 и 31/19 ) ,члана 24-27. 
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. 72/18 ) и члана 136.Закона о општем 
управном поступку   („Сл.гласник РС“бр. 18/16) , доноси  
 

                                                                             РЕШЕЊЕ  
о измени Решења  о грађевинској дозволи  

 
1.                 МЕЊА СЕ  Решење  о грађевинској дозволи,број: ROP-LOZ-24900-CPI-2/2017,заводни број: 351-
697/2017-V,oд 12.10.2017.године којим је инвеститору Драгољубу Зарићу,из  Лознице, 
ул.Поронац,бб,Трбушница, одобрена изградња породичног стамбеног објекта, у Лозници, на 
катастарској парцели бр.646  К.О.Трбушница, (измена се односи  на извођење кровних равни-уместо 
крова на четири воде,нагиба 33°,изводи се кров на две воде, истог нагиба 33° и висине слемена 5.5 м), 
категорије - А , класификационе ознаке – 111 011 ,  површине парцеле – 5968,00м² ; спратности :Пр 
(приземље) ; УБГП објекта: 69,61 м²; Укупна НЕТО површина објекта: 56,29 м² ; предрачунска вредност објекта 
: 5.300.000,00 динара.  

 

2.САСТАВНИ ДЕО овог Решења  су : 
●Извод из Сепарата пројекта за грађевинску дозволу који је урађен од стране Друштва за консалтинг , 
промет и услуге ,,SUBIĆ COMPANY“ д.о.о. Лозница , ул. И.Г.Ковачића бр.5, оверен од стране одговорног 
пројектанта Јелене ГрујићАнђелић, маст.инг.арх, лиценца бр.300 Р285 17, и са изјавом одговорног лица Субић 
Анице дипл.инг.арх. лиценца бр.300 К600 11,извршиоца техничке контроле испред СЗР Студио за архитектуру 
уметност и лепоту „Благовести“ ,Ул.Ивана Горана Ковачића 5, Лозница,о извршеној техничкој контроли;  
 
●Сепарат измена пројеката за грађевинску дозволу који је урађен од стране Друштва за консалтинг , 
промет и услуге ,,SUBIĆ COMPANY“ д.о.о. Лозница , ул. И.Г.Ковачића бр.5, оверен од стране одговорног 
пројектанта Јелене Грујић-Анђелић, маст.инг.арх, лиценца бр.300 Р285, и са изјавом одговорног лица Субић 
Анице дипл.инг.арх. лиценца бр.300 К600 11,извршиоца техничке контроле испред  СЗР Студио за 
архитектуру уметност и лепоту „Благовести“ ,Ул.Ивана Горана Ковачића 5, Лозница,о извршеној техничкој 
контроли; 

 

3.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, Драгољуб Зарић, из Трбушнице /преко пуномоћника Павловић Мирослава, из Лознице/, 
поднео је овом Одељењу дана 09.05.2019. год. УСАГЛАШЕНИ захтев, заведен под бројем ROP-LOZ-24900-
CPIH-7/2019,заводни број-351-388/2019-V,за ИЗМЕНУ грађевинске дозволе број: ROP-LOZ-24900-CPI-
2/2017,заводни број: 351-697/2017-V,oд 12.10.2017.године,којом је одобрена изградња стамбеног 
објекта,спратности Пр+0 , на кат.парцели бр.646 К.О.Трбушница, категорије - А , класификационе ознаке – 
111 011 , површине парцеле – 5968,00м² ; спратности :Пр (приземље) ; УБГП објекта: 69,61 м²; Укупна НЕТО 
површина објекта: 56,29 м² ; предрачунска вредност објекта : 5.300.000,00 динара.  
 
ИЗМЕНА у односу на претходно издату грађевинску дозволу, односи се на извођење кровних равни-
уместо крова на четири воде,нагиба 33°,изводи се кров на две воде, истог нагиба,33° и висине 
слемена,5.5 м, 

 
Уз захтев за издавање Измена грађевинске дозволе инвеститор је приложио следећу документацију : 
 
1. Извод из Сепарата пројекта за грађевинску дозволу који је урађен од стране Друштва за консалтинг , 
промет и услуге ,,SUBIĆ COMPANY“ д.о.о. Лозница , ул. И.Г.Ковачића бр.5, оверен од стране одговорног 
пројектанта Јелене ГрујићАнђелић, маст.инг.арх, лиценца бр.300 Р285 17, и са изјавом одговорног лица Субић 
Анице дипл.инг.арх. лиценца бр.300 К600 11,извршиоца техничке контроле испред СЗР Студио за архитектуру 
уметност и лепоту „Благовести“ ,Ул.Ивана Горана Ковачића 5, Лозница,о извршеној техничкој контроли;  
  
2.Сепарат пројекта за грађевинску дозволу: 
 

-0. Главна свеска Сепарата која је урађена од стране Друштва за консалтинг , промет и услуге ,,SUBIĆ 
COMPANY“ д.о.о. Лозница , ул. И.Г.Ковачића бр.5, оверена од стране одговорног пројектанта Јелене 
ГрујићАнђелић, маст.инг.арх, лиценца бр.300 Р285 17. 
 
-1. Сепарат Измена пројеката архитектуре који је урађен од стране Друштва за консалтинг , промет и 
услуге ,,SUBIĆ COMPANY“ д.о.о. Лозница , ул. И.Г.Ковачића бр.5, оверен од стране одговорног 
пројектанта Јелене ГрујићАнђелић, маст.инг.арх, лиценца бр.300 Р285 17,заједно са извештајем о 
техничкој контроли који је урадила  Субић Аница дипл.инг.арх. лиценца бр.300 К600 11. 
 

3.Пуномоћје дато од стране инвеститора, на име Мирослава Павловића,из Лознице.   
  

            Како је инвеститор уз захтев за издавање ИЗМЕНЕ грађевинске дозволе поднео сву 
потребну документацију из члана 135. („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, 145/14 и 83/18) ,Члана 21 и 
22 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.72/18 )одлучено је као у 
диспозитиву овог решења. 

 
-Таксе за ово решење наплаћене су у износу од :  760,00 дин.  + 350,00 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 470,00 
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. 
 
 

 

 
 
 

 


