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          Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице
решавајући по захтеву инвеститора Града Лознице – Градске управе,
Лозница,матични број правног субјекта: 07169981, ул.Карађорђева,бр.2., чији је
пуномоћник ЈП "Водовод и канализација"Лозница, за издавање грађевинске 
дозволе, за изградњу канализационe мрежe у Лозничком пољу – проширење
канализационе мреже за употребљену воду (I фаза) на к.п.број : 11936, 11924,
2085, 11928/1, 2012, 486, 432, 569, 398, 350, 320, 310, 13607, 13605, 13603, 91/1, 287,
301, 208, 13433/14 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, 37/19, 9/20 и 52/21), Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.глас.РС“,
бр.68/19 ) , Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката ( ,,Сл.глас.РС“,
бр.73/19 ) и чланова 59. став 2. и 92. Закона о општем управном поступку (
„Сл.глас.РС“, бр.18/16 и 95/18 ) , доноси:

                                                                             Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЕВ који је поднео Град Лозница, матични број правног
субјекта: 07169981, ул.Карађорђева,бр.2., чији је пуномоћник ЈП "Водовод и
канализација"Лозница, овом Одељењу заведен под бројем, ROP-LOZ-11560-CPI-
1/2022,Заводни број: 351-482/2022-V, од 14.04.2022.године, за издавање
грађевинске  дозволе, за изградњу канализационe мрежe у Лозничком пољу –
проширење канализационе мреже за употребљену воду (I фаза) на к.п.број :
11936, 11924, 2085, 11928/1, 2012, 486, 432, 569, 398, 350, 320, 310, 13607, 13605,
13603, 91/1, 287, 301, 208, 13433/14 К.О. Лозница, у улицама 23 Септембра,
Шабачки пут, Филипа Кљајића, Боре Станковића, Милентија Поповића, Јована
Поповића, Петра Комарчевића, Пионирска, Делиградска, Игманска, Обилићева,
Подрињских партизана, Моравска са спојем на колектор бр3 као и опрмање
постојеће ПС ЛП3 електро машинском опремом. У ПС ЛП3 предвиђена је уградња 3
пумпе ( 2 радне +1 резервна) капацитета једне пумпе Q= 19 l/s, H=6 m;, категорије
објекта Г, класификационог броја 222312 (Линијски инфрастуктурни објекти),
Пречници и дужине цевовода ДН250; L= 2831.2 m, ДН400; L= 676.1 m, ДН150; L=
193.6 m;  Укупна дужина новопројектоване канализационе мреже за
употребљену воду је око 2832 м, пречника ДН250 и 676 м пречника ДН 400,
Материјал цеви: PVC трослојне канализационе цеви, PE 100 SDR 17 за потисни
цевовод; Материјал шахтова: АБ; Број шахтова: 144; Друге карактеристике објекта
3 пумпе – 2 раднe + 1 резервна у постојећој шахти ПС ЛП3. Карактеристике једне
пумпе Q=19 l/s; H=6 m; P=2.2 KW Предрачунска вредност објекта: 115,260,953.00
динара,КАО НЕПОТПУН.

 Уз захтев за издавање дозволе подносилац захтева НИЈЕ ПОДНЕО следећу
документацију:



1 . Доказ о праву својине, односно доказ о решеним имовинско –правним
односима за кп.бр. : 11936, 11924, 2085, 11928/1,  310, 13607, 13605, 13603, 208,
13433/14 К.О. Лозница, за издавање грађевинске  дозволе за изградњу
канализационe мрежe у Лозничком пољу – проширење канализационе мреже
за употребљену воду (I фаза),а на основу члана 69,став 8. Закона о планирању
иизградњи ( „Сл.глас.РС“, бр.72/09 , 81/09-исп. , 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС,1 32/14 ,145/14 , 83/18 , 31/19 , 37/19 , 9/20 и 52/21 ) и Мишљења
бр.110-00-00282/2016-07 од 28.04.2016.год.МИНИСТАРСТВА
ГРАЂЕВИНАРСТВА;САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, о примени одредбе члана
69.наведеног Закона.

Ово Решење производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 30
дана од дана објављивања на интернет страници Градске управе града Лознице –
www.loznica.rs , не поднесе усаглашен захтев.

                                                                        O б р а з л о ж е њ е

         Инвеститор Град Лозница, матични број правног субјекта: 07169981,
ул.Карађорђева,бр.2., чији је пуномоћник ЈП "Водовод и
канализација"Лозница,поднео је захтев , овом Одељењу заведен под бројем,
ROP-LOZ-11560-CPI-1/2022 ,Заводни број: 351-482/2022-V од  14.04.2022.године,
за издавање грађевинске  дозволе, за изградњу канализационe мрежe у
Лозничком пољу – проширење канализационе мреже за употребљену воду (I
фаза) на к.п.број : 11936, 11924, 2085, 11928/1, 2012, 486, 432, 569, 398, 350, 320,
310, 13607, 13605, 13603, 91/1, 287, 301, 208, 13433/14 К.О. Лозница, у улицама 23
Септембра, Шабачки пут, Филипа Кљајића, Боре Станковића, Милентија Поповића,
Јована Поповића, Петра Комарчевића, Пионирска, Делиградска, Игманска,
Обилићева, Подрињских партизана, Моравска са спојем на колектор бр3 као и
опрмање постојеће ПС ЛП3 електро машинском опремом. У ПС ЛП3 предвиђена је
уградња 3 пумпе ( 2 радне +1 резервна) капацитета једне пумпе Q= 19 l/s, H=6 m;,
категорије објекта Г, класификационог броја 222312 (Линијски инфрастуктурни
објекти); Предрачунска вредност објекта: 115,260,953.00 динара.

Увидом у поднети захтев утврђено је да уз исти НИЈЕ ПОДНЕТА СВА
ДОКУМЕНТАЦИЈА наведена у диспозитиву овог Решења , а у складу са
одредбама чланова 8ђ. и 135. Закона о планирању и изградњу ( „Сл. глас.РС“,
бр.72/09 , 81/09-испр. , 64/10-УС, 24/11 , 121/12 , 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14 , 145/14 , 83/18 , 37/19 , 9/20 и 52/21 ) и подзаконским актима .

На основу овако утврђеног чињеничног стања , а на основу члана 18. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“,
бр. 68/19 ) надлежни орган је донео Решење као у диспотизиву . У складу са чланом
18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре eлектронским путем
( ,,Сл.глас.РС“, бр.68/19 ) донето Решење производи правно дејство уколико
подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници
Градске управе града Лознице – www.loznica.rs , не поднесе усаглашен захтев .

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 за подношење захтева и
накнаде . Ако надлежни орган у поступку по захтеву не одобри изградњу објекта,
подносилац захтева има право на повраћај републичке административне таксе за
доношење решења, наведене у члану 16. став 2. тачка 3) Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем, односно да ту таксу



употреби у поновљеном поступку. Ако уз усаглашени захтев подносилац достави
измењен документ у односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев,
надлежни орган ће поступати по том измењеном документу. Ако због измењеног
документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за одбацивање
захтева, подносилац не може поново користити право из члана 18. став 4.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.
Уколико надлежни орган, у решењу којим је одбацио захтев, није навео све
недостатке, односно разлоге за одбацивање тог захтева, а усаглашени захтев
одбаци из разлога који нису наведени у решењу у складу са којим је усаглашавање
извршено, подносилац захтева има право на поновно усаглашавање захтева без
поновног достављања већ поднете документације и без поновног плаћања
административне таксе за подношење захтева и накнаде из члана 16. став 2. тачка
3) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

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 .

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ: Славица Николић-Санадер ,дипл.инг.арх

ШЕФ ОДСЕКА :Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.

                                                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА :  Владан Трипковић,
дипл.пр.планер.

                                                                            

Достављено :

-подносиоцу захтева

-у списе

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа


