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             Одељење за планирање и изградњу , Градске управе Града Лознице , Одсек за 
спровођење обједињене процедуре и планирање, поступајући по захтеву инвеститора Васиљевић 
Олгице,из Лознице, Грнчара бб.,чији је пуномоћник Мирослав Катанић,из Београда,за издавање ИЗМЕНЕ 
грађевинске дозволе Број: ROP-LOZ-3145-CPIH-2/2017, Заводни број: 351-87/2017-V,од 03.03.2017.год. 
издате за изградњу стамбеног објекта,  на кп.бр. 3481/59 КО Лозница, 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 чланова 59.став 2. и 92. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18 ) , 
доноси :  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
                ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев који je поднео инвеститор, Васиљевић Олгица,из Лознице, Грнчара 
бб.,чији је пуномоћник Мирослав Катанић,из Београда, за издавање ИЗМЕНЕ грађевинске дозволе Број: 
ROP-LOZ-3145-CPIH-2/2017, Заводни број: 351-87/2017-V,од 03.03.2017.год. ИЗДАТЕ за изградњу 
стамбеног објекта, на кп.бр. 3481/59 КО Лозница,, категорије - А , класификационе ознаке – 111 011 ,  
површине парцеле 480,00 м² ; спратности :Пр+Пк (приземље + поткровље);  УБГП објекта: 222,98 м²; Укупна 
НЕТО површина објекта: 188,48 м²;  због тога што : 

 

 -Није достављен Сепарат пројекта за грађевинску дозволу, у складу са Правилником о садржини, начину 
и поступку израде и начин вршења контроле тех.документације према класи и намени објеката (,,Сл.гласник 
РС“, бр.73/19) 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 

             
            

 Инвеститор Васиљевић Олгица,из Лознице, Грнчара бб., поднела је, преко пуномоћника Мирослава 
Катанића,из Београда,,овом Одељењу, дана 10.06. 2020.године, захтев број: ROP-LOZ-3145-CPА-3/2020, 
заводни број: 351-417/2020-V , за издавање решења о грађевинској дозволи, за изградњу стамбеног 
објекта, на катастарској парцели број 3481/59 КО Лозница,, категорије - А , класификационе ознаке – 111 
011 ,  површине парцеле 480,00 м² ; спратности :Пр+Пк (приземље + поткровље);  УБГП објекта: 222,98 м²; 
Укупна НЕТО површина објекта: 188,48 м². 

 
У члану 17. Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем 

(“Службени гласник РС” број 68/19) се наводи да по пријему захтева за издавање грађевинске дозволе, 
надлежни орган провера испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава да 
ли је надлежан за поступање по захтеву, као подносилац захтева означен инвеститор, односно  један од 
суинвеститора или финансијер, захтева поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке, уз 
захтев приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона, уз 
захтев приложен доказ о уплати адм. такси и накнади, проверава се и да ли су подаци наведени у изводу из 



пројекта, који је саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским 
условима, при чему се проверава услађеност са идејним решењем само у погледу елемената битних за 
утврђивање локацијских услова, одн. услова за пројектовање и прикључење, док се у члану 18. истиче да ако 
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 17., надлежни орган захтев 
одбацује закључком, у року од пет радних дана од дана подношења захтева уз навођење свих недостатака.  

 
Увидом у поднети захтев утврђено је да уз исти НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА СВА ДОКУМЕНТАЦИЈА наведена у 

диспозитиву овог Решења , а у складу са одредбама чланова 8ђ. и 135.Закона о планирању и изградњу ( 
„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 , 145/14 , 
83/18 , 31/19 , 37/19  и 9/20) и подзаконским актима .  

 
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема Решења о одбацивању, а најкасније 30 дана од 

дана његовог 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 члана 16.став 2. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (“Службени гласник РС” број 68/19) 

 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења  може се изјавити приговор Градском већу града 
Лознице, у року од 3 (три) дана, од дана пријема  Решења,преко овог Одељења. 
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Достављено: 

-Подносиоцу захтева 

-у списе  
-регистратору 

 
 
 

 
 
 


