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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву који је поднео 
Стево Ристић, ЈМБГ: 2009990180061, из Липничког Шора, Лозница,чији је пуномоћник Мирослав Павловић, из 
Лознице,за издавање грађевинске дозволе, за доградњу породичног стамбеног објекта на КП број 2041/2 
у КО Шор, 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 , 31/19 , 37/19 и 9/20 ) , Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.гласник РС“, бр.68/19 ) , Правилника о 
садржини , начину и поступку израде и начину вршења контроле тех. документације према класи и намени 
објеката ( ,,Сл.гласник РС“, бр.73/19 ) и чланова 59. став 2. и 92. Закона о општем управном поступку ( 
„Сл.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18 ) , доноси :   
 

                                                                             РЕШЕЊЕ  
                            
1.    ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЕВ који је поднео  инвеститор Стево Ристић, ЈМБГ: 2009990180061, из Липничког 
Шора,ул.Дринска,бб.за издавање  грађевинске дозволе за доградњу породичног стамбеног објекта на КП број 
2041/2 у КО Шор,  спратности Пр (приземље), са доградњом Пр+1 (приземље+спрат), укупна НЕТО површина: 
463.50м2;  БП: 516,18 м², категорије Б, класификационог броја 112112, висине објекта -слеме +8,54 м;  
предрачунска  вредност објекта  : 3.000.000,00 динара,  КАО НЕПОТПУН .  
 
Уз захтев за издавање дозволе подносилац захтева НИЈЕ ПОДНЕО следећу документацију : 
  

1.Пројекат конструкције који је потребно доставити за објекте категорије „Б”;   
2.Технички опис инсталација, који је такође неопходан за објекте категорије „Б”;  

 
 Ово Решење производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема 
овог Закључка , а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Градске управе 
града Лознице – www.loznica.rs, не поднесе усаглашен захтев . 
 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
           Инвеститор Стево Ристић, ЈМБГ: 2009990180061, из Липничког Шора,ул.Дринска,бб./захтев поднет 
преко овлашћеног лица Мирослава Павловића из Лознице/поднео је  овом Одељењу  дана 10.05.2021. год. 
захтев заведен под бројем: ROP-LOZ-361-CPI-6/2021,Заводни број: 351-485/2021-V, за издавање грађевинске 
дозволе за за доградњу породичног стамбеног објекта на КП број 2041/2 у КО Шор,  спратности Пр 
(приземље), са доградњом Пр+1 (приземље+спрат), укупна НЕТО површина: 463.50м2;  БП: 516,18 м², категорије 
Б, класификационог броја 112112, висине објекта -слеме +8,54 м;  предрачунска  вредност објекта  : 3.000.000,00 
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.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 чланом 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре eлектронским путем ( 
,,Сл.гласник 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 . 
 
 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 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 

 
Доставити : 
-подносиоцу захтева , 
-у списе , 
-регистратору . 
-грађевинској инспекцији , 
-имаоцима јавних овлашћења. 
 
 
 
 
 
 
 


