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ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу  
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Градска управа града Лозница-Одељење за планирање и изградњу, поступајући по захтеву 
Саше Самарџића, из Чокешине,Лозница, за издавање Измене грађевинске дозволе Број: ROP-LOZ-774-
CPI-2/2018 Заводни број : 351-331/2018-V од 21.05.2018.године, издате за изградњу стамбеног објекта у 
Чокешини, на катастарској парцели 483 К.О. Чокешина, на основу чланова 8ђ. и 135. 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 , 31/19, 37/19 и 9/20) , чл.18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
eлектронским путем ( ,,Сл.гласник РС“, бр.68/19 ) , Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле тех.документације према класи и намени објеката ( ,,Сл.гласник РС“, бр.73/19 ) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16  и 95/18) , доноси :  

 
РЕ Ш Е Њ Е 

 
ОДБИЈА СЕ ЗАХТЕВ, инвеститора, Саше Самарџића, из Чокешине (пуномоћник „PIN GG 

PRO”доо,Лозница,овлашћено лице Гојко Грбић),поднет за издавање- ИЗМЕНУ грађевинске дозволе Број: ROP-
LOZ-774-CPI-2/2018 Заводни број : 351-331/2018-V од 21.05.2018.године, издате за изградњу стамбеног објекта у 
Чокешини, на катастарској парцели 483 К.О. Чокешина, као НЕОСНОВАН.  

  
Захтев је одбијен као неоснован из следећег разлога: 
 
-Инвеститор је НИЈЕ поднео доказ о пријави почетка извођења радова, а грађевинска дозвола престаје 
да важи ако инвеститор објекта не отпочне са грађењем, односно извођењем радова у року од две 
године од дана правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола. 
 

 
             O б р а з л о ж е њ е  
 
Инвеститор Саша Самарџић, из Чокешине (преко пуномоћника „PIN GG PRO”доо,Лозница,овлашћено 

лице Гојко Грбић), поднео је захтев овом Одељењу заведен под бројем ROP-LOZ-774-CPА-4/2020,заводни број: 
351-603/2020-V, дана 27.07.2020.год.,за издавање Измене грађевинске дозволе Број: ROP-LOZ-774-CPI-2/2018 
Заводни број : 351-331/2018-V од 21.05.2018.године, издате за изградњу стамбеног објекта у Чокешини, на 
катастарској парцели 483 К.О. Чокешина. 

 
Уз захтев за издавање ИЗМЕНЕ грађевинске дозволе инвеститор је приложио следећу документацију :  
 
-Грађевинску дозволу Број: ROP-LOZ-774-CPI-2/2018 Заводни број : 351-331/2018-V од 21.05.2018.године. 
-Локацијске услове бр. ROP-LOZ-774-LOC-1/2018,заводни број бр.353-11/2018-V од 22.01.2018.год. -Извод из 
пројекта за грађевинску дозволу за грађевинску дозволу урађен од стране Друштва за пројектовање и 
инжењеринг„PIN GG PRO“ Д.О.О. Лозница, оверен од стране главног пројектанта Грбић 
Милоша,дипл.инг.арх.,лиценца 300 К470 11 и са изјавом вршиоца тех.контроле Снежане 
Илић,дипл.инж.грађ.,лиценца бр. ИКС 310 Е087 06, испред „АРХИТЕКТОН-01”,Владимир Павловић,пр,о 
извршеној техничкој контроли. -Пројекат за грађевинску дозволу : 0. Главна свеска која је урађена од стране 



урађен од стране Друштва за пројектовање и инжењеринг„PIN GG PRO“ Д.О.О. Лозница, оверен од стране 
главног пројектанта Грбић Милоша,дипл.инг.арх.,лиценца 300 К470 11; 1.Пројекат архитектуре урађен од стране 
Друштва за пројектовање и инжењеринг„PIN GG PRO“ Д.О.О. Лозница, оверен од стране главног пројектанта 
Грбић Милоша,дипл.инг.арх.,лиценца 300 К470 11 и са изјавом вршиоца тех.контроле Снежане 
Илић,дипл.инж.грађ.,лиценца бр. ИКС 310 Е087 06. -Елаборат енергетске ефикасности урађен од стране 
Друштва за пројектовање и инжењеринг„PIN GG PRO“ Д.О.О. Лозница, оверен од стране одговорног пројектанта 
Грбић Гојка,дипл.инж.грађ.,овлашћење бр. 381 0052 12. Изјава, главног пројектанта Грбић Милоша,дипл.инг.арх., 
са навођењем разлога за измену грађ.дозволе. -Таксе  у износу од : 320,00+470,00 динара и 941,00 динара -
Накнада АПР-у за вођење централне евиденције 3.000,00 динара. 
 
Захтев је одбијен  као неоснован  из следећег разлога: 
 
-Инвеститор је НИЈЕ поднео доказ о пријави почетка извођења радова, а грађевинска дозвола престаје да важи 
ако инвеститор објекта не отпочне са грађењем, односно извођењем радова у року од две године од дана 
правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола. 
 

Увидом у приложену документацију  ово Одељење је утврдило да је захтев неоснован и у складу са 
одредбама.Закона о планирању и изградњу ( „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 , 31/19, 37/19 и 9/20), и чланa 136 Закона о општем 
управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16  и 95/18). 

 

 

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 480,00 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. 
 
 
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. 
 

 


