
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање
Број предмета: ROP-LOZ-24381-ISAW-1/2021
Заводни број: 351-914/2021-V
Датум: 10.08.2021. године
Карађорђева 2, Лозница, Србија
 

ГРАД ЛОЗНИЦА, решавајући по захтеву Град Лозница Градска управа, Матични број: 07169981, ПИБ: 101196408,
Карађорђева 2, Лозница, Лозница - Град, поднетог преко пуномоћника ЈП"Лозница Развој", Матични број:
17112635, ПИБ: 101562041, Георгија Јакшића 3, Лозница, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на
изградњи улице Граничарска на к.п.бр. 14303/1 и 14303/2 К.О. Лозница, на основу  чл.8ђ. и 135. Закона о
планирању и изградњи ( „Сл.глас.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, 9/20 и 52/21 ) , Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем  (,,Сл.гласник РС“,бр.68/19) , Правилника о садржини , начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке 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 :

РЕШЕЊЕ

Одбацује се захтев Град Лозница Градска управа, Матични број: 07169981, ПИБ: 101196408, Карађорђева 2,
Лозница, Лозница - Град, поднетог преко пуномоћника ЈП"Лозница Развој", Матични број: 17112635, ПИБ:
101562041, Георгија Јакшића 3, Лозница, за извођење радова на изградњи улице Граничарска на к.п.бр. 14303/1 и
14303/2 К.О. Лозница , као НЕПОТПУН . 

 О б р а з л о ж е њ е

Град Лозница Градска управа, Матични број: 07169981, ПИБ: 101196408, Карађорђева 2, Лозница, Лозница - Град,
преко пуномоћника ЈП"Лозница Развој", Матични број: 17112635, ПИБ: 101562041, Георгија Јакшића 3, Лозница,
поднела је захтев за издавање одобрења за извођење радова на изградњи улице Граничарска на к.п.бр.14303/1 и
14303/2 К.О. Лозница . 

Увидом у доствљену документацију утврђено је да нису испуњени следећи услови односно уз захтев за
издавање  одобрења за извођење радова подносилац захтева НИЈЕ ПОДНЕО следећу документацију :

1. Доказ о одговарајућем праву на земљишту  ( Изводе из листова непокретности ) на свим катастарским
парцелама наведеним у поднетом захтеву .

2. У достављеној документацији је тражена изградња улице Граничарска на к.п.бр.14303/1 и 14303/2 К.О.
Лозница , а за ту врсту радова потребно је прибавити Локацијске услове .

3 .  Извод из пројекта , Главна свеска и Пројекат за грађевинску дозволу нису достављени  у складу са
Правилником о садржини , начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према
класи и намени објекта (,,Сл.глас.РС“ бр.73/19) за ову врсту радова , а у достављеном Пројекту за извођење као
инвеститор је наведена група грађана М.З. Лозничко поље  .

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог
објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене
недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну
таксу.

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
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :

         Против овог Решења 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 .
 



Обрадио : Слободан Гајић , дипл.инг.грађ.

            ШЕФ ОДСЕКА                                                            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

  ____________________________                                      ______________________________               

Весна Стефановић , дипл.грађ.инж.                              Владан Трипковић , дипл.пр.планер                           

        

Достављено :

подносиоцу захтева ,
у списе ,
надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС .


