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

Митровић Зорана из Лознице,ул.Светог Саве бр.4-6,поднетог преко пуномоћника Павловић 

Мирослава из Лознице, за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – 

адаптација и реконструкција,претварање стамбеног у пословни простор у вишепородичном 

стамбеном објекту на кп.бр. 5078 КО Лозница,  на основу члана 92.тачка 1.подтачка 3. Закона о 

општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16) доноси: 

 

Решење 

 
         ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Митровић Зорана из Лознице,ул.Светог Саве бр.4-6,поднетог преко 

пуномоћника Павловић Мирослава из Лознице, за извођење радова из члана 145.Закона о 

планирању и изградњи – адаптација и реконструкција,претварање стамбеног у пословни простор у 

вишепородичном стамбеном објекту на кп.бр. 5078 КО Лозница, као неоснован из формалних 

разлога. 

     O б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор  Митровић Зоран из Лознице,ул.Светог Саве бр.4-6, поднели су захтев Одељењу за 

планирање и изградњу Града Лознице број ROP-LOZ-14515-ISAW-1/2020; заводни број 351-

454/2020-V дана 18.06.2020.преко пуномоћника Павловић Мирослава из Лознице, за издавање 

решења којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – 

адаптација и реконструкција,претварање стамбеног у пословни простор у вишепородичном 

стамбеном објекту на кп.бр. 5078 КО Лозница . 

 

Уз захтев инвеститор је приложио :  

,,Главна свеска бр. 66/2020 урађен од стране Инжењерске делатности и техничко саветовање 

“КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница Жикице Јовановића 19а,главни пројектант је Јелена Грујић, маст. 

инж. арх, лиценца бр. 300 P285 17, Инжињерска Комора Србије; 

-Доказ о уплаћеној накнади за Централну евиденцију у износу од 2000,00 динара; 

-Доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 4070,00 динара.; 

 

 Поменутом адаптацијом и реконструкцијом се предвиђа преграђивање предметног стана да би се 

формирао пословни простор и изградња степеништа за улазак у пословни простор као што је и 

приказано на графичким прилозима овог пројекта - планирана доградња објекта (степеништа) је на 

суседној парцели.Подносилац захтева није власник суседне парцеле,стога је овај орган на основу 

напред утврђеног донео одлуку као у диспозитиву Решења сходно члану 92.тачка 1.подтачка 3. 

Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16). 

          

                 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 480,00 

динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 позив на бр. 97 18-059 Буџет РС  и 320,00 динара на 

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

 

 



Достављено:   

- подносиоцу захтева, 

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа   

 

             ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

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


