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 Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница,  решавајући у поновном 

поступку по захтеву Вукмировић Ристе из Београда (Нови Београд)ул.Булевар Зорана 

Ђинђића бр.60/7 и Радичевић Ане из Београда,ул.Боривоја Стевановића бр.30/1, за 

извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградња ограде , на 

кп.бр. 5299 КО Лозница, на основу члана 92.став 1.тачка 5. а у вези са чланом  167. ст.1. 

тачка 2. Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16) доноси: 

 

Решење 

 
         ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Вукмировић Ристе из Београда (Нови Београд), ул.Булевар 

Зорана Ђинђића бр.60/7 и Радичевић Ане из Београда, ул.Боривоја Стевановића бр.30/1 

за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградња ограде , на 

кп.бр. 5299 КО Лозница, јер је у истој управној ствари већ правоснажно одлучено 

решењем бр. ROP-LOZ-32368-ISAW-1/2017; заводни број: 351-728/2017-V од 26.10.2017. 

године, којим је одбијен захтев Вукмировић Ристе и Радичевић Ане за извођење радова  на 

изградњи ограде на кп.бр. 5299 КО Лозница као неоснован.
 

 

     O б р а з л о ж е њ е 

           Решењем Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница, број ROP-

LOZ-31242-ISAW-1/2018, заводни број: 351-877/2018-V од  дана 25.10.2018. године одбацује 

се захтев Вукмировић Ристе из Београда и Радичевић Ане из Београда, који су  поднели  

преко пуномоћника  Јанковић Невене из Лознице, за извођење радова из члана 145.Закона о 

планирању и изградњи – изградња ограде , на кп.бр. 5299 КО Лозница, као неоснован јер је 

правноснажно одлучено у предмету ROP-LOZ-32368-ISAW-1/2017, заводни број: 351-

728/2017-V од 26.10.2017. године.   

Поступајући по жалби Вукмировић Ристе из Београда и Радичевић Ане из Београда на           

решење Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лозница, број ROP-LOZ-

31242-ISAW-1/2018, заводни број: 351-877/2018-V од  дана 25.10.2018. године, Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС је својим решењем ROP-LOZ-31242-APEL-

2-ADR-2/2018, број: 351-03-04861/2018-10 од 10.12.2018.године поништило решење 

Одељења за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, број ROP-LOZ-31242-

ISAW-1/2018, заводни број 351-877/2018-V, од 25.10.2018. године и предмет вратило 

првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање. 

 

         Уз захтев је приложен идејни пројекат архитектуре бр.П-1610.1/2018 са Главном 

свеском бр. 1610/2018 урађен од стране Бироа за пројектовање ,, Wall '' Лозница,ул.Кнеза 

Милоша бр.16 , Сагласност – Пуномоћје Бр.УОП-II:3302-2017 од 06.06.2017. и Сагласност –

Пуномоћје Бр.УОП-III:1988-2017 од 02.06.2017. и уверење издато од Службе за катастар 

непокретности Лозница бр.952-3/17-5794 од 21.07.2017.године. 

 

Идејни пројекат архитектуре бр.П-1610.1/2018 са Главном свеском бр. 1610/2018 

урађен од стране Бироа за пројектовање ,, Wall '' Лозница,ул.Кнеза Милоша бр.16 се односи 

на исте радове предвиђене идејним пројектом архитектуре бр.П-188.1/2017 са Главном 

свеском бр. 188/2017 урађен од стране Бироа за пројектовање ,, Wall '' Лозница,ул.Кнеза 



Милоша бр.16 који је предат у предмету ROP-LOZ-32368-ISAW-1/2017;заводни број: 351-

728/2017-V. 

Решењем ROP-LOZ-32368-ISAW-1/2017, заводни број: 351-728/2017-V од 26.10.2017. 

године  је одбијен захтев Вукмировић Ристе и Радичевић Ане за извођење радова  на 

изградњи ограде на кп.бр. 5299 КО Лозница као неоснован. Предметна катастарска 

парцела бр. 5299 КО Лозница према Плану детаљне регулације блока ,,Воћар'', између 

улица Јована Цвијића, Гимназијске и Војводе Мишића у Лозници  се не може 

ограђивати обзиром да је намена блока за вишепородично становање и комерцијалне 

садржаје , стога је овај орган на основу напред утврђеног донео одлуку као у решењу 

ROP-LOZ-32368-ISAW-1/2017; заводни број: 351-728/2017-V од 26.10.2017. године. 

  

        У поступку обједињене процедуре прибављена је следећа документација од Службе 

за катастар непокретности Лозница дана 24.10.2018.године:  

- Копија плана и Препис листа непокретности бр. 6194 КО Лозница бр.953-2/18-106 од 

24.10.2018. године. 

 

      У поступку су достављена акта од стране власника суседне парцеле, бр.5298 КО 

Лозница, Сање Перино : 

-  акт пуномоћника, адвоката Драгана Филиповића из Лознице, примљен 27.10.2017.године;  

-  уговор о купопродаји непокретности закључен дана 30.10.2013.године, оверен у Основном 

суду у Лозници ОV I бр.17197/2013; 

-  пуномоћје дато адвокату од 27.10.2017;  

-  акт Одељења о признању својства странке у поступку од 31.10.2017.године.  

 

Поступајући по примедбама изнетим у решењу Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре РС од 10.12.2018. године овај орган је утврдио да је решењем 

овог органа, број ROP-LOZ-32368-ISAW-1/2017, заводни број: 351-728/2017-V од 26.10.2017. 

године, којим је одбијен захтев Вукмировић Ристе из Београда и Радичевић Ане из Београда, 

за извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи – изградња ограде на 

кп.бр. 5299 КО Лозница, као неоснован, у истој управној ствари већ правоснажно 

одлучено. 

 

Имајући у виду наведено, овај орган је на основу потпуно и правилно утврђених 

чињеница и изведених доказа и на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа, као и на 

основу резултата целокупног поступка, сходно одредбама члана 92. став 1. тачка 5. и  члана 

10. а у вези са чланом  167. ст.1. тачка 2. 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, 

- грађевинској инспекцији  

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа   

  кроз ЦИС. 

 

 

                                                                                           НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                       Владан Трипковић,дипл.пр.планер 



 

 


