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             Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву Јоване 
(Србобран ) Гвозденовић ( ЈМБГ: 2604971779128 ) , ул.Бул.Доситеја Обрадовића бр.61 , Лозница , поднетог 
преко пуномоћника Мирослава Павловића из Лознице, за издавање употребне дозволе за вишепородични 
стамбено-пословни објекат,са прикључним гасоводом и МРС у Лозници , у ул.Болничка бр.42 , на 
кат.парцели бр.3526 К.О. Лозница , на основу чланова 8ђ. и 158. Закона о планирању и изградњи ( 
„Сл.гласник 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 , 31/19 , 37/19 и 9/20 ) , Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( 
,,Сл.гласник РС“, бр.68/19 ) , Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објeкта, саставу 
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу , осматрању тла и објекта 
у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката ( „Сл.глас.РС“, 
бр.27/15 , 29/16 и 78/19 ) и чланова 59. став 2. и 92. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ , 
бр.18/16 и 95/18 ) , доноси : 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
      ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЕВ, инвеститора Јоване (Србобран) Гвозденовић (ЈМБГ:2604971779128), 
ул.Бул.Доситеја Обрадовића бр.61 , Лозница , поднет преко пуномоћника Мирослава Павловића из Лознице , 
за издавање употребне дозволе, за  вишепородични стамбено-пословни објекат, са прикључним 
гасоводом и МРС у Лозници, у ул.Болничка бр.42 , на кат.парцели бр.3526 К.О. Лозница, број: ROP-LOZ-
29157-IUP-40/2021,Заводни број: 351-131/2021 –V,од 19.02.2021.године, КАО НЕПОТПУН .  
 
Уз захтев за издавање употребне дозволе подносилац захтева НИЈЕ ПОДНЕО следећу документацију : 
  
1. Доказ о поднетoj Пријави почетка извођења радова за изградњу прикључног гасовода и МРС, 
„Инвеститор је дужан да у року од 8 дана пре почетка извођења радова пријави почетак грађења објекта 
органу надлежном за издавање грађевинске дозволе са датумом почетка и роком завршетка грађења 
односно извођења радова на основу члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр.68/19)”. 
2. Недостаје члан комисије за технички преглед,лице које поседује одговарајућу лиценцу према 
прописима из заштите од пожара, који  утврђује подобност објекта за употребу у погледу спроведених мера 
заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији, у складу са чланом 36. став 4.. Закона о заштити 
од пожара ( „Сл.гласник РС“, бр.111/09 , 20/15 и 87/18 ).    
3. Усклађену документацију, наведену у записнику и  приложену уз захтев (У Зaписнику o извршeнoм 
тeхничкoм прeглeду рaдoвa нa oбjeкту наведено да је  ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА за  Стамбено-
пословни објекат на к.п.бр.3526 К.О.Лозница, у Лозници, , израђен од стране Инжењерске делатности и 
техничко саветовање “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница Жикице Јовановића 19а, главни пројектант Јелена Грујић 
, маст.инж.арх., а приложен је ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА урађен од стране ''Subic Company’’, Ивана 
Горана Ковачића 5, Лозница, одговорни пројектант: Жико Субић , дипл. инж. арх.) 
 

Ово Решење производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од 
дана пријема овог Решења , а најкасније 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 Јована (Србобран) Гвозденовић (ЈМБГ:2604971779128),ул.Бул.Доситеја Обрадовића 
бр.61, Лозница, поднела је захтев овом Одељењу,путем ЦЕОП-а, преко пуномоћника Мирослава Павловића  
из Лознице, Одељењу за планирање и изградњу Градске управе Лозница, за издавање употребне дозволе, 
број, ROP-LOZ-29157-IUP-40/2021,Заводни број: 351-131/2021 –V,од 19.02.2021.године за  вишепородични 
стамбено-пословни објекат, са прикључним гасоводом и МРС у Лозници, у ул.Болничка бр.42 , на 
кат.парцели бр.3526 К.О. Лозница. 

 
         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.гласник РС“, бр.72/09 , 81/09-исп. ,64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
83/18 , 31/19 , 37/19 и 9/20 ) и подзаконским актима .  

У складу са чл.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 10 
дана од дана пријема овог Решења , а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет 
страници Градске управе града Лознице , не поднесе усаглашен захтев  и отклони све утврђене 
недостатке .  

  
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 .  

 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :  
Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Лознице , преко овог 
Одељења 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. 
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