
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-14082-CPА-10/2018  

Заводни број: 351-565/2018-V 

Датум: 01.10.2018.године 

Лозница , ул.Карађорђева бр.2  

 

 

            Градска управа Града Лозница – Одељење за планирање и изградњу, поступајући у 

поновном поступку, по захтеву Грађ.предузећа „Тим Ло-градња“ д.о.о. из Лознице, ул. К.Милоша 

бр.38 и Друштва за производњу , промет и услуге „Пик један“ д.о.о. из Лешнице , ул.26.септембра 

бр.46 ,  за издавање ИЗМЕНЕ издате грађевинске дозволе брoj: ROP-LOZ-14082-CPI-3/2017, 

зав.бр.351-428/2017-V од 05.07.2017.године, на основу члана 8ђ. и 142.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 и 145/14 ),члана17.,18. и 24-27. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем( „Сл.гласник РС“, бр113/15, 96/16 , 120/17 ) и члана 171.став 3. 

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

 

 

                                                                  З А К Љ У Ч А К    
                                                  

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Грађ.предузећа „Тим Ло-градња“ д.о.о. из Лознице, ул. К.Милоша 

бр.38 и Друштва за производњу , промет и услуге „Пик један“ д.о.о. из Лешнице , 

ул.26.септембра бр.46 ,  за издавање ИЗМЕНЕ издате грађевинске дозволе брoj: ROP-LOZ-

14082-CPI-3/2017, зав.бр.351-428/2017-V од 05.07.2017.године, којом је одобрена изградња 

Стамбено-пословног објекта , спратности: Пр + 3  ( приземље + три спрата ) , категорије 

објекта – Б , класификационог броја – 112 221 , на катастарској парцели број: 3879 К.О. 

Лозница  као непотпун .  

2. УПУЋУЈЕ се инвеститор на прибављање измењених локацијских услова. 

              
                       

                                                            O б р а з л о ж е њ е 
 

 
        Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је решењем, бр.ROP-LOZ-

14082-APEL-12-ADR-5/2018, број: 351-03-04049/2018-10 од 30.08.2018.године,
 

поништило  

решење Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, број ROP-LOZ-14082-

CPA-10/2018, заводни број 351-565/2018-V, од 07.08.2018. године,
 
решавајући по жалби коју су 

изјавили Грађевинско предузеће „Тим Ло Градња“ д.о.о. из Лознице и Друштво за производњу, 

промет и услуге „Пик Један“ д.о.о. Лешница и предмет вратило првостепеном органу на поновни 

поступак и одлучивање.   

Инвеститори Грађевинско предузеће „Тим Ло-градња“ д.о.о. Лозница , ул.К.Милоша бр.38 , 

и Друштво за производњу , промет и услуге „Пик један“ д.о.о. Лешница, ул.26.септембра бр.46, , 

поднели су захтев путем ЦЕОП-а , број: ROP-LOZ-14082-CPА-10/2018 , зав.бр.351-565/2018-V , 

дана 30.07.2018.године , за издавање ИЗМЕНЕ издате грађевинске дозволе брoj: ROP-LOZ-14082-

CPI-3/2017 , завoдни број: 351-428/2017-V од 05.07.2017.године којом се одобрава  изградња 



Стамбено-пословног објекта , спратности: Пр + 3  ( приземље + три спрата ) , категорије објекта 

– Б , класификационог броја – 112 221 , на катастарској парцели број: 3879 К.О. Лозница , у 

Лозници , у ул. Кнеза Милоша бр.21 , површина парцеле  – 750,00м² ; габарита : сложен , дат у 

техничкој документацији ; намене :  у приземљу је пројектован један пословни простор , гаража са 

три паркинг места , четири оставе и простор за комуникације , на 1.спрату су пројектована четири 

пословна простора , а на 2. и 3.спрату су предвиђена по два стана , укупно су  пројектована 4 стана 

и 5 пословних простора за које је обезбеђено потребних девет паркинг места и то 6 паркинг места 

на парцели и 3 гаражна паркинг места у објекту ; максималне висине – слеме: 14,89м ;  УБГП : 

990,70м²  ; предрачунске вредности : 32.650.000,00 дин. , због измена у току грађења. 

Чланом 142. Закона о планирању и изградњи, предвиђена је могућност да 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. Уз захтев из става 1. прилаже се нови 

пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат пројекта за грађевинску дозволу који се мења. 

Чланом 8ђ. Закона је предвиђено да по захтеву за издавање овог решења, надлежни орган доноси 

решење, осим ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, када тај захтев 

одбацује закључком.    

      
        

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису 

испуњени формални услови, односно да није достављено:  

  

- измењени локацијски услови, имајући у виду да се приложеним сепаратом пројекта за 

грађевинску дозволу која се мења планира објекат УБГП 1301,75м
2
( односно НЕТО П 

1093,75м
2
), док је грађевинском дозволом одобрена УБГП : 990,70м²( односно НЕТО П 

815,77м2), односно локацијским условима број: ROP-LOZ-14082-LOCН-2/2017 , зав.бр. 

353-96/2017-V , од 16.06.2017.год.  УБГП : 990,70м². Такође, идејним решењем које је 

саставни део Локацијских услова број: ROP-LOZ-14082-LOCН-2/2017 , зав.бр. 353-96/2017-

V , од 16.06.2017.год. и пројектом за грађевинску дозволу који је саставни део  издате 

грађевинске дозволе брoj: ROP-LOZ-14082-CPI-3/2017 , завoдни број: 351-428/2017-V од 

05.07.2017.године предвиђена је спратност објекта Пр + 3 (приземље + три спрата ) са 

једном етажом 3.спрата док се сепаратом пројекта за грађевинску дозволу која се мења 

планирају две етаже  3.спрата  на  коти +8,60м и на коти +11.40м.; 

 

- графички део и технички опис сепарата пројекта електроенергетских инсталација не 

одговара графичком делу и техничком опису сепарата архитектонског пројекта ; 

 

- како се ради о објекту „Б“ категорије а додају се нови конструктивни елементи ( 

измена кровне конструкције и друго...), неопходно је приложити и пројекат 

конструкције , сходно чл. 59. и 52. Правилника о садржини, начину и поступку израде 

и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката  

(„ Сл. гл. РС“, бр.23/15, 77/15,  58/16 и 96 /16); 

 

- није наведено у којој фази изграђености је објекат. 

 

Дакле, у поступку је утврђено да се , из наведеног разлога, по овом захтеву , не може даље 

поступати, док се исти захтев не допуни. 

 



Чланом 24 – 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем, прописано је да се поступак за измену решења о грађевинској дозволи спроводи у 

обједињеној процедури, а покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС, те да се 

по пријему захтева проверава испуњеност формалних услова за поступање, сходно поступку којим 

је уређено издавање грађевинске дозволе, да се уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи 

доставља: нови пројекат за грађевинску дозволу, са изводом из пројекта за грађевинску дозволу, 

израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, ако се 

измена тражи због измене пројекта за грађевинску дозволу; доказ о стицању, односно губитку 

одговарајућег права на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у 

јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не 

доставља, ако се измена тражи због промене инвеститора; уговор између инвеститора и 

финансијера, ако се измена тражи због уноса финансијера у то решење, односно сагласност 

финансијера за његово брисање из решења о грађевинској дозволи, ако се измена тражи због 

брисања финансијера из тог решења; изјашњење инвеститора о начину плаћања доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта, ако се измена тражи због промене начина плаћања доприноса, 

као и да ће уколико се измена грађевинске дозволе тражи због одступања у односу на издату 

грађевинску дозволу, а подаци наведени у изводу из пројекта за грађевинску дозволу, који је 

саставни део захтева за измену решења о грађевинској дозволи, нису у складу са важећим 

локацијским условима, надлежни орган одбацити захтев за измену решења о грађевинској 

дозволи, и упутити подносиоца да прибави нове локацијске услове, односно затражи измену 

важећих локацијских услова, да се на издавање локацијских услова сходно примењују 

одредбе овог правилника које се односе на издавање локацијских услова, да се у овом 

случају, неће тражити измена идејног решења, већ ће се уместо идејног решења користити 

сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу који се мења, односно нови пројекат за 

грађевинску дозволу ако га је инвеститор израдио, као и да у овом случају, надлежни орган 

прибавља само оне услове за пројектовање и прикључење који у важећим локацијским 

условима нису у складу са траженом изменом, да ако су испуњени услови за даље поступање 

по захтеву за измену решења о грађевинској дозволи, надлежни орган у законом прописаним 

роковима доноси решење о измени решења о грађевинској дозволи. 

  

Указује се инвеститору да је Планом генералне регулације за насељено место Лозница         

( „Службени лист града Лознице“, број: 03/14 и 12/14 ) на к.п.бр. 3879 КО Лозница 

предвиђена дозвољена максимална спратност: По+Пр+3спрата , а имајући у виду одредбе 

члана 142. ст. 5. Закона о планирању и изградњи, које предвиђају да настале измене у току 

градње , треба да буду у складу са важећим планским документом. 

 

Уколико нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чл.17.  

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, надлежни орган  

сходно одредбама чл.18 истог правилника, захтев одбацује закључком, у року од 5 радних дана од 

дана подношења захтева уз навођење свих недостатака против којег закључка се може изјавити 

приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана достављања. 

Чл. 18. ст. 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем прописано је да ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка из става 1. 

овог члана, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници надлежног органа, 

поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз 

захтев који је одбачен нити се поново плаћа административна такса из чл. 16. ст. 2. тач.3) овог 

правилника. 

Према чл. 18. ст. 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, прописано је да подносилац захтева може само једном искористити право на 



подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде. 

 

 Имајући у виду наведено чињенично стање, овај орган је на основу својих овлашћења из 

чл. 18. ст. 1. и чл. 26. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, одбацио захтев за измену грађевинске дозволе и упутио на прибављање 

измењених локацијских услова, при чему је подносиоцу захтева, предочио и остале битне 

околности.  

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка подносилац захтева може изјавити 

приговор Градском већу Града Лознице , преко овог Одељења , а путем ЦЕОП-а ,  у року од 3 ( три 

) дана од дана пријема закључка. 

  

   

Шеф Одсека : 

_____________________________ 

Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                             

  

                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                         
                                                                                                           ____________________________                                                                                                                                     

.                                                                                                     Владан Трипковић , дипл.пр.планер 

 

 Достављено :  

- подносиоцу захтева , 

- у списе , 

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



  


