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 Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница,  поступајући по захтеву 

Петровић Зорана из Лознице,ул.Ђачка бр.43, за извођење радова из члана 145.Закона о планирању 

и изградњи –   реконструкција постојећег стамбеног објекта на катастарској парцели 2720 КО 

Лозница  на основу члана 145.Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09;81/09-

исправка,64/10-одлукаУС,24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС, 132/14 и 145/2014) и  члана 

29.став 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (,,Сл.гласник РС''бр.113/15 и 

96/16) и члана 136.Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16) доноси: 

 

Решење 

 
         ОДБИЈА СЕ  захтев Петровић Зорана из Лознице,ул.Ђачка бр.43 ,за извођење радова из 

члана 145.Закона о планирању и изградњи –  реконструкција постојећег стамбеног објекта на 

катастарској парцели 2720 КО Лозница ,као НЕОСНОВАН .
 

 

     O б р а з л о ж е њ е 
 

 

           ИНВЕСТИТОР Петровић Зоран из Лознице,ул.Ђачка бр.43, поднео је преко пуномоћника  

''МБМ РАД'' из Лознице,овлашћеног лица Горана Шотре, захтев Одељењу за планирање и изградњу 

Града Лознице број: ROP-LOZ-13994-ISAW-1/2017,заводни број:  351-366/2017-V дана 07.06.2017. 

године, за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и 

изградњи – реконструкција постојећег стамбеног објекта на катастарској парцели 2720 КО 

Лозница. 

 

      Уз захтев је приложена следећа документација:  

 

- Главна свеска бр. П-37/2017 и идејни пројекат бр.П-37.1/2017, урађен од стране „МБМ РАД“  

  доо Лозница, ул.Жиће Марковића бб. 

- Пуномоћје OV I br.1325/2017 од 10.02.2017. 

- Републичку административну таксу у износу од 5800,00 динара. 

- Доказ о извршеној уплати накнаде  за услуге које пружа ЦЕОП у износу од 2000,00    

  динара . 

- Копија плана и Препис листа непокретности бр.892 КО Лозница бр: 953-2/17-39  од 22.05.2017. од  

  Службе за катастар непокретности Лозница 

 

          Увидом у поднету документацију надлежни орган је утврдио да се предметни радови  на  

објекту не могу подвести под реконструкцију према члану 2 . тачка 32. Закона о планирању и 

изградњи јер се повећава волумен објекта,те се ради о доградњи објекта за које радове се према 

Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09;81/09-исправка,64/10-одлукаУС,24/11, 

121/12, 42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС, 132/14 и 145/2014) прибавља грађевинска дозвола у складу са 

чланом 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09;81/09-исправка,64/10-

одлукаУС,24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС, 132/14 и 145/2014),након претходно 

исходованих локацијских услова , те је овај орган сходно члану 29.став 6. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре (,,Сл.гласник РС''бр.113/15 и 96/16) донео одлуку као у 

диспозитиву Решења. 

 



        ПРАВНA ПОУКA: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 15 

дана од дана пријема решења. 

        Жалба се предаје електронским путем преко АПР-а,са уплатом на име таксе у износу од 440,00 

динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 позив на бр. 97 18-059 Буџет РС  и 200,00 динара на 

жиро рачун 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 приход Градске управе града Лознице. 

 

Достављено:   

- подносиоцу захтева, 

- грађевинској инспекцији  

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа   

  кроз ЦИС. 

 

 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

___________________________                               ______________________________ 

Весна Стефановић,дипл.грађ.инж.                             Милица Павловић,дипл. правник     
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