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             Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву 
ЈП„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”Лозница, (Матични број правног лица,07168861;ПИБ 101188448), преко 
овлашћеног лица Милана Раднића из Лознице,за издавање употребне дозволе за изведене радове из члана 
145.Закона о планирању и изградњи – доградњу и реконструкцију фекалног колектора у улици Васе 
Чарапића у Лозници, на к.п.11959,8782,8845,8830 и 8829 КО Лозница, 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, ЈП "Водовод и канализација" Лозница, улица Георгија 
Јакшића број 9, (Матични број правног лица 07168861;ПИБ 101188448), за издавање употребне дозволе  за 
изведене радове из члана 145.Закона о планирању и изградњи ,  дограђеног и  реконструисаног фекалног 
колектора у улици Васе Чарапића у Лозници, на к.п. 11959,8782,8845,8830 и 8829 КО Лозница, категорије Г, 
класификационог броја 222312. прикључак на канализациону мрежу (прикључак Ø350мм на сабирни шахт на 
Тргу Анте Богићевића). Укупна дужина цевовода Φ250 је 191,25 м. Предрачунска вредност радова је 3.335.704,50 
динара без ПДВ-а,,број: ROP-LOZ-18728-IUP-5/2021 ,Заводни број: 351-48/2021-V ,  од 26.01.2021.године, због 
tога што : 
 
1/На основу Обавештења Број:956-03-305-100/2021 од 02.02.2021.год. и Обавештења Број:956-03-305-
123/2021 од 05.02.2021.год,које је дао  РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, Сектор за катастар 
непокретности, Одељење за катастар водова Ваљево, Елаборат геодетских радова НИЈЕ ДОСТАВЉЕН 
сходно одредбама члана 148. став 3. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 
72/19, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17 и 41/18).    
 
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 ЈП„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”Лозница, (Матични број правног лица,07168861;ПИБ 
101188448), поднео  је захтев преко овлашћеног лица Милана Раднића из Лознице, овом Одељењу,путем 
ЦЕОП-а, број: ROP-LOZ-18728-IUP-5/2021 ,Заводни број: 351-48/2021-V,дана 26.01.2021.године, Одељењу за 
планирање и изградњу Градске управе Лозница, за издавање употребне дозволе, за  изведене радове из 
члана 145.Закона о планирању и изградњи – доградњу и реконструкцију фекалног колектора у улици 
Васе Чарапића у Лозници, на к.п.11959,8782,8845,8830 и 8829 КО Лозница, категорије Г, 
класификационог броја 222312. прикључак на канализациону мрежу (прикључак Ø350мм на сабирни 
шахт на Тргу Анте Богићевића). Укупна дужина цевовода Φ250 је 191,25 м. Предрачунска вредност радова је 
3.335.704,50 динара без ПДВ-а. 



Будући да уз захтев НИЈЕ ПОДНЕТА СВА ДОКУМЕНТАЦИЈА,(  на основу Обавештења  Број:956-03-
305-100/2021 од 2.02.2021.год.,и Обавештења Број:956-03-305-123/2021 од 05.02.2021.год које је дао  
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Ваљево, 
Елаборат геодетских радова НИЈЕ ДОСТАВЉЕН сходно одредбама члана 148. став 3. Закона о државном 
премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/19, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17 и 41/18),како је и   
наведено у диспозитиву овог Решења ,одлучено је  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) донето Решење производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 
дана од дана пријема, 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 Решења 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 
 
 
 
 
 


