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              Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву 
инвеститора "Град-а Лозница“ улица Карађорђева 2,Лозница/ Матични број правног субјекта: 07169981/,за 
издавање употребне дозволе,за изведене радове за, улицу ″Планирана І″,у Бањи Ковиљачи,на 
kп..бр.144/3,144/7,3600,144/6,162,163/3,546/2,546/12,155/1,155/4,126,153/4,153/5,152/1,152/2,152/3,153/3,153/1, 
549/1,549/10,545/213,545/215,545/214,545/72,545/73,545/74, и 3599 К.О.Бања Ковиљача , категорије Г - , 
класификационе ознаке – 211121 и 211201; са обе стране предвиђен је тротоар ширине 1,5 м, дужина 
улице је 428,29,метара, предвиђена површина коловоза је 3425,00 м², површина тротоара је 1228,00 м², a 
на основу чланова 8ђ. и 158. 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 9/2020) , Правилника о 
садржини и начину вршења техничког прегледа објекта , 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. 78/19), чланова 42. , 43. и 44. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС“, бр.68/19) и члана 
136.Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018 ) , доноси: 

РЕ Ш Е Њ Е 
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЕВ, који је поднео инвеститор, "Град Лозница“ улица Карађорђева 2,Лозница /Матични 
број правног субјекта: 07169981/, за издавање употребне дозволе за, за изведене радове за, улицу 
″Планирана І″,у Бањи Ковиљачи, (у ширини коловоза 7,0 м, са две саобраћајне траке,ширине од по 3,5м)на 
кп.бр..бр.144/3,144/7,3600,144/6,162,163/3,546/2,546/12,155/1,155/4,126,153/4,153/5,152/1,152/2,152/3,153/3, 
153/1,549/1,549/10,545/213,545/215,545/214,545/72,545/73,545/74, и 3599 К.О.Бања Ковиљача ,, категорије Г - , 
класификационе ознаке – 211121 и 211201; са обе стране предвиђен је тротоар ширине 1,5 м, дужина улице је 
428,29,метара, предвиђена површина коловоза је 3425,00 м², површина тротоара је 1228,00 м² предрачунска 
вредност: 43.065.966,77 дин., без ПДВ-а,број: ROP-LOZ-748-IUP-1/2021,Заводни број: 351-22/2021-V ,  од 
09.10.2020.године, због tога што : 
 
1/На основу Обавештења  Број:  952-04-006-996/2021 од 25.01.2021. године,које је дао  Републички 
геодетски завод Београд - Служба за катастар непокретност Лозница, Елаборат геодетских радова за 
изведени објекат и посебне делове објекта на к.п.бр. 144/1 К.о. Бања Ковиљача, за потребе издавања 
употребне дозволе, за изведене радове за изведене радове за улицу „Планирана I“, Број: ROP-LOZ748-IUP-
1/2021, Заводни број: 351-22/2021-V од 22.01.2021. год., чији је инвеститор „Град Лозница“, улица Карађорђева 
2, Лозница НИЈЕ ДОСТАВЉЕН (достављен је документ под том ознаком али је достављен само 
КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН, елаборат геодетских радова није достављен у складу са чланом 64 
и 65. Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра 
непокретности („ Службени гласник РС“ број 7/2019). 
 
2/ У складу са  чланом  148.став 8. 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 9/2020) потребно је 
прибавити Потврду пројекта препарцелације, односно парцелације и извршити провођење тог пројекта 
препарцелације односно парцелације..„Када је грађевинска дозвола, односно решење о одобрењу за 
извођење радова из члана 145. овог закона издато за више катастарских парцела, односно за делове 
катастарских парцела, као доказ о одговарајућем праву доставља се доказ о решеним имовинско-правним 



односима, у складу са овим законом, за катастарске парцеле обухваћене пројектом препарцелације, који је 
саставни део пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта, уз обавезу инвеститора да пре 
издавања употребне дозволе прибави потврду пројекта препарцелације, односно парцелације и изврши 
провођење тог пројекта препарцелације односно парцелације.”  
 
Овај Закључак 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 .  
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Инвеститор, "Град Лозница“ улица Карађорђева 2,Лозница /Матични број правног субјекта: 07169981/      
/,поднео је захтев за издавање употребне дозволе за за изведене радове за, улицу ″Планирана І″,у Бањи 
Ковиљачи, (у ширини коловоза 7,0 м, са две саобраћајне траке,ширине од по 3,5м)на 
kп..бр.144/3,144/7,3600,144/6,162,163/3,546/2,546/12,155/1,155/4, 
126,153/4,153/5,152/1,152/2,152/3,153/3,153/1,549/1,549/10,545/213,545/215,545/214,545/72,545/73,545/74, и 3599 
К.О.Бања Ковиљача , категорије Г - , класификационе ознаке – 211121 и 211201; са обе стране предвиђен 
је тротоар ширине 1,5 м, дужина улице је 428,29,метара, предвиђена површина коловоза је 3425,00 м², 
површина тротоара је 1228,00 м² предрачунска вредност: 43.065.966,77 дин., без ПДВ-а,број:  ROP-LOZ-
748-IUP-1/2021,Заводни број: 351-22/2021-V  од  14.01.2021.године.  
 

Увидом у поднети захтев утврђено је да: Елаборат геодетских радова за изведени објекат НИЈЕ 
урађен у складу са чланом 100. Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским 
радовима у одржавању катастра непокретности („Службени гласник РС“ број 7/2019), и није достављен 
потврђени пројекат препарцелације,како је и   наведено у диспозитиву овог Закључка , 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 и 37/19 ) и подзаконским актима. 
         У складу са чл.44. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( 
,,Сл.гласник РС“, бр.68/19) донети Закључак 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 , 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. 

НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Владан Трипковић, дипл. пр.планер 

Достављено: 

-Подносиоцу захтева 

-у списе  
-регистратору 



 
 
 
 


