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            Одељење за планирање и изградњу решавајући по захтеву инвеститора  Стокановић Анке  ,из  

Лешнице,/поднет преко пуномоћника Субић Жике, из Лознице/, за издавање употребне  дозволе за стамбени 

објекат, на катастарској парцели бр.3979/10 К.О. Лешница,а  на основу чланова 124. и 158.Закона о 

планирању и изградњу ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09 , 81/09 , 64/10-УС , 24/11 , 121/12 , 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-

УС, 132/14 и 145/14 ) , чланова 6 i 7. 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. гласник 

РС“, бр.27/15 и 29/16 ) и члана 192. Закона о општем управном поступку ( „Сл.лист СРЈ“, бр.33/97, 31/01 и 

„Сл.гласник РС“, бр.30/10 )  доноси : 

 

РЕШЕЊЕ 

 
        

ОДБИЈА  СЕ захтев, инвеститора  Стокановић Анке  ,из  Лешнице,/поднет преко пуномоћника Субић 

Жике, из Лознице/, за издавање употребне  дозволе за стамбени објекат, на катастарској парцели бр.3979/10 

К.О. Лешница, КАО НЕОСНОВАН.
             

                       

 

O б р а з л о ж е њ е 

 
            

 Инвеститор   Стокановић Анка  , из  Лешнице, /преко пуномоћника Субић Жике, из 

Лознице/,поднела је захтев за издавање употребне  дозволе за стамбени објекат, на катастарској парцели 

бр.3979/10 К.О. Лешница. 

 

•Инвеститор   Стокановић Анка из  Лешнице,/преко пуномоћника Субић Жике, из Лознице/,поднела је захтев за 

издавање употребне  дозволе за стамбени објекат, дана 19.01.2017.год.број ROP-LOZ-1011-IUPH-2/2017,заводни 

број 351-24/2017 –V. 

Захтев је одбачен као непотпун из следећих разлога: 

 

 1)Није достављен доказ о власништву к.п. бр 3979/10 К.О. Лешница и објекта без уписаног терета на 

истој,с обзиром да је у Препису л.н.РГЗ Службе за катастар непокретности бр 952-1/17-199 од 

24.01.2017.године  уписана забележба да првостепена одлука није коначна(952-02-7-481/2016ц на 

парцели 3979/10,952-02-7-481/2016ц-на парцели 3979/10,објекту 1) 

2/Пројекат  изведеног објекта није урађен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке 

документације(чл.70-74 Правилника о садржини,начину и поступку израде и начин вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката( ,,Сл. гласник РС“, бр.23/15,77/15,58/16 и 96/16)) 

3/ У Извештају о техничком прегледу наведено да је објекат изведен у складу са главним пројектом за 

изградњу, а у пројекту изведеног објекта наведена одступања од пројекта за грађевинску дозволу. 

4/Није достављена Потврда о пријави почетка грађења објекта (чији је саставни део Главни пројекат) 

 

•Инвеститор   Стокановић Анка из  Лешнице,/преко пуномоћника Субић Жике, из Лознице/,поднела је 

усаглашени захтев за издавање употребне  дозволе за стамбени објекат, дана 10.02.2017.год.број ROP-LOZ-

1011-IUPH-2/2017,заводни број: 351-59/2017 –V.  

Захтев је поново одбачен као непотпун из следећих разлога: 

 

1/Пројекат  изведеног стања није урађен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке 

документације-у пројекту изведеног објекта недостаје ситуација тако да се не може утврдити положај 

објекта, на парцели.  



2/ Геодетски елаборати нису урађени у складу са правилником којим се уређује садржина техничке 

документације- прописано је да  геодетске елаборате оверавају лица која су их израдила, а електронско  

потписивање елабората врши одговорно лице извођача радова и овлашћено лице које је израдило 

елаборат. 

 

-Инвеститор   Стокановић Анка из  Лешнице,/преко пуномоћника Субић Жике, из Лознице/,поднела је НОВИ 

захтев за издавање употребне  дозволе за стамбени објекат, на катастарској парцели бр.3979/10 К.О. 

Лешница,дана 09.03.2017 год.број ROP-LOZ-5516-IUP-1/2017,заводни број 351-109/2017 –V. 

 

Захтев се одбија из следећих разлога: 

 

У предходним захтевима у техничкој документацији-у пројекту изведеног објекта недостајала је 

ситуација тако да се није могао утврдити садашњи положај објекта на парцели у односу на 

ситуацију из грађевинске дозволе. 

Чињенично стање је да је објекат дислоциран , у односу на издату грађевинску дозволу -Решење 

о  одобрењу за изградњу, број:351-90/2009-V од 30.03.2009.године.  

Такође у извештају о техничком прегледу –у делу опис локације- који је урађен од стране 

Друштва за консалтинг, промет и услуге ,,SUBIĆ COMPANY“ д.о.о. Лозница, ул.И.Г.Ковачића 

бр.5, бр.02/16 од 28.03.2016.год. који је оверен од стране председника Комисије Анице Субић , 

дипл.инж.арх. , лиценца број: 300 К600 11 Инж.комора Србије, наведено је да је дошло до 

одступања од положаја објекта на парцели,тако што је објекат дислоциран за 2,50 м. 

 

У складу са чл. 6 i 7. 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. гласник РС“, бр.27/15 и 29/16 ),употребна дозвола се не може 

издати за објекат који је одступио од грађевинске дозволе, и то изменом положаја објекта. 

 

 
           

 
   

Из свега напред изнетог ово Одељење је утврдило да је захтев неоснован и у складу са одредбама 

чланова 124. и 158.Закона о планирању и изградњу ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09 , 81/09 , 64/10-УС , 24/11 , 

121/12 , 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14 ) , чл. 6 i 7. 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. гласник РС“, бр.27/15 и 29/16 )  и члана 192. Закона о општем управном 

поступку ( „Сл.лист СРЈ“, бр.33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10 ) одлучило као у диспозитиву . 

  

            

           ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 
 

          Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства , саобраћаја и инфрастуктуре 

РС-Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 8 ( осам ) дана од дана пријема истог . 

          Жалба се предаје електронским путем кроз Централни информациони систем  са уплатом на име таксе у 

износу од 430,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57 позив на број 97 18-059 буџет РС и 200,00 динара 

на жиро рачун број 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 приходи Градске управе Града Лознице . 

      

                                              
Шеф Одсека : 

 

___________________________ 

Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                             

  

                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                         
                                                                                                           

____________________________                                                                                                                                                                                                                                         

Милица Павловић, дипл. правник  

 

 



   Достављено :  

- подносиоцу захтева , 

- у списе , 

- регистратору . 

    

                                                                                                                                                                                                                                   


