
 

Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број:ROP-LOZ-36092-ISAW-1/2018 

Заводни број:  351-1008/2018-V 

Датум: 10.12.2018. 

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2 

 

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

Лознице,ул.Карађорђева бр.2, (матични број правног субјекта: 07169981; ПИБ:101196408 )  

поднетог преко пуномоћника ЈП,,Лозница Развој'' овлашћеног лица Полић Драгослава из 

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

санација улице на к.п. 3374 К.О. Лешница и к.п. 4386 К.О. Ново Село, на основу члана 92.тачка 

1.подтачка 3. Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16) доноси: 

 

Решење 

 
         ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Града Лознице,ул.Карађорђева бр.2, (матични број правног 

субјекта: 07169981;ПИБ:101196408 )  поднетог преко пуномоћника ЈП,,Лозница Развој'' 

овлашћеног лица Полић Драгослава из Лознице, за извођење радова из члана 145.Закона о 

планирању и изградњи – адаптација и санација улице на к.п. 3374 К.О. Лешница и к.п. 4386 

К.О. Ново Село, као НЕОСНОВАН, јер је наведена к.п.бр. 4386 К.О. Ново Село државни пут 

Лозница-Шабац чији је управљач  ЈП,,Путеви Србије'' Београд . 

 

     O б р а з л о ж е њ е 

 

           ИНВЕСТИТОР Град Лозница,ул.Карађорђева бр.2, (матични број правног субјекта: 

07169981;ПИБ:101196408 )  поднео је преко пуномоћника ЈП,,Лозница Развој'' овлашћеног 

лица Полић Драгослава из Лознице, захтев Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице 

број: ROP-LOZ-36092-ISAW-1/2018,заводни број:  351-1008/2018-V дана 04.12.2018. године, за 

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

изградњи - адаптација и санација улице на к.п. 3374 К.О. Лешница и к.п. 4386 К.О. Ново Село. 

Наведена к.п.бр. 4386 К.О. Ново Село је државни пут Лозница-Шабац чији је управљач 

ЈП,,Путеви Србије'' Београд .Грађевинску дозволу за изградњу,адаптацију и санацију државног 

пута,издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства према члану 133.став 2.тачка 14. 

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 ,145/2014 и 83/2018),стога је овај орган 

на основу напред утврђеног сходно члану 92.тачка 1.подтачка 3. Закона о општем управном 

поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16)  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 470,00 

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, 

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа   

 

             ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

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


