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             Одељење за планирање и изградњу , Градске управе Града Лознице , Одсек за 

спровођење обједињене процедуре и планирање , поступајући по захтеву Јавног предузећа 

“Водовод и канализација'' Лозница, Георгија Јакшића бр. 9 (Матични број правног 

лица:07168861;ПИБ:101188448), поднетог преко овлашћеног лица Милана Раднића из 

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

гаснoг прикључка, мерно регулационe станицe и унутрашњe гаснe инсталацијe за 

пословни објекат на кп.бр. 3868 КО Лозница ,на основу члана 8 ђ.и 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, 132/14,145/2014 , 83/2018, 31/19 ,37/19 

и 9/20) Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно 

прибављати акт  надлежног органа,као и врсти објеката који се граде,односно врсти радова 

који се изводе на основу Решења о одобрењу за извођење радова ,као и  обиму и садржају и 

контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган 

спроводи ("Службени гласник РС", бр. 102/2020),  члана 28 и 29.Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр.68/19) и члана 

59.став 2. и члана 92. Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС ”бр.18/2016) 

доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

     
        

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  Јавног предузећа “Водовод и канализација'' Лозница, 

Георгија Јакшића бр. 9 (Матични број правног лица:07168861;ПИБ:101188448), 

поднетог преко овлашћеног лица Милана Раднића из Лознице, за извођење радова из 

члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградња гаснoг прикључка, мерно 

регулационe станицe и унутрашњe гаснe инсталацијe за пословни објекат на кп.бр. 3868 

КО Лозница, КАО НЕПОТПУН. 

  

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Инвеститор Јавно предузеће “Водовод и канализација'' Лозница, Георгија Јакшића бр. 9 

(Матични број правног лица:07168861;ПИБ:101188448),поднели су захтев Одељењу за 

планирање и изградњу Града Лознице број ROP-LOZ-21209-ISAWHA-2/2020,заводни број 

351-835/2020-V дана 17.09.2020. који није усаглашен са Решењем бр.ROP-LOZ-21209-ISAW-

1/2020; заводни број 351-682/2020-V од 18.08.2020.године.преко пуномоћника Раднић 

Милана из Лознице, за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 

145.Закона о планирању и изградњи – изградња гаснoг прикључка,мерно регулационe 

станицe и унутрашњe гаснe инсталацијe за пословни објекат на кп.бр. 3868 КО Лозница. 

Уз захтев инвеститор је приложио : 

-Локацијске услове бр.ROP-LOZ-11717-LOС-1/2020,заводни број 353-138/2020-V од 

20.06.2020.год. 

-0.Главна свеска бр. GS IDP 01-02/2020 и 6/1 Идејни пројекат машинских инсталација бр. IDP 

M 01-02/2020, урађен од стране ''ЕСТЕ градња'' д.о.о. Лозница, Ул.Војводе Путника Л4-1, под 

бројем GS IDP 01-2/2020 из јула 2020.; 



-Елаборат заштите од пожара бр. E-54/07/2020 урађен од стране ,,Пожар – гас“ Д.О.О. 

Лозница,Георгија Јакшића бб; 

-Копија плана и Препис листа непокретности бр.952-006-7770/2020 од 29.05.2020.године; 

-Решење о озакоњењу помоћног објекта гараже бр.351-549/17-V од 20.09.2017.године; 

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

 

У приложеном Препису листа непокретности бр.952-006-7770/2020 од 29.05.2020.године 

издатом од Службе за катастар непокретности Лозница на катастарској парцели 3868 КО 

Лозница предметни ,,пословни објекат '' је Својина Републике Србије,а држалац је Јавно 

предузеће “Водовод и канализација'' Лозница. Један  објекат је озакоњен Решењем о 

озакоњењу бр.351-549/17-V од 20.09.2017.године као помоћни објект  гаража,а остали су  

изграђени без одобрења за изградњу те је потрбно озаконити објекте и доставити сагласност 

Републичке дирекције за имовину за извођење предметних радова стога је овај орган на 

основу напред утврђеног донео одлуку као у диспозитиву Решења сходно члану 136 Закона о 

општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16) и Правилника о посебној врсти 

објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа,као 

и врсти објеката који се граде,односно врсти радова који се изводе на основу Решења о 

одобрењу за извођење радова ,као и обиму и садржају и контроли техничке документације 

која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи ("Службени гласник 

РС", бр. 2/2019). 

 

   За издавање овог решења није наплаћена републичка административна такса утврђена на 

основу Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 

51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. 

изн., 55/2012-усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013-усклађени дин.изн., 65/2013-др. закон, 

57/2014-усклађени дин. изн., 45/2015-усклађени дин. изн.83/2015, 112/2015, 50/2016-

усклађени дин. изн., 61/2017-усклађени дин. изн.,113/2017, 3/2018-испр., 50/2018-усклађени 

дин. изн., 95/2018, 38/2019-усклађени дин. изн., 86/2019 и 90/2019-испр.); 

   

          ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити приговор,електронским 

путем,преко Цеоп-а, Градском већу града Лознице у року од 3 дана од дана пријема овог 

Решења. 

 

   Достављено:  

- подносиоцу захтева, 

- имаоцима јавних овлашћења 

- грађевинској инспекцији  

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа    

 

            Обрадио:                                             

   Оливера Марковић 

 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

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


