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 Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница,  поступајући по захтеву 

Савић Драгана из Лознице,ул.Рајка Пантелића бб, за извођење радова из члана 145.Закона о 

планирању и изградњи –   изградња помоћног објекта  - остава за алат, на кп.бр.634 КО Шор,  

на основу члана 145.Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09;81/09-

исправка,64/10-одлукаУС,24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС, 132/14 и 145/2014) и  

чланова 27.и 28,Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (,,Сл.гласник 

РС''бр.22/15) и члана 192.Закона о општем управном поступку (,,Сл.лист СРЈ''бр.33/97,31/01 

и ,,Сл.гласник бр.30/10) доноси: 

Решење 

 
         ОДБИЈА СЕ  захтев Савић Драгана из Лознице,ул.Рајка Пантелића бб  ,за извођење 

радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи –  изградња помоћног објекта  - остава 

за алат, на кп.бр.634 КО Шор,као НЕОСНОВАН .
 

 

     O б р а з л о ж е њ е 
 

 

           ИНВЕСТИТОР Савић Драган из Лознице,ул.Рајка Пантелића бб, поднео је преко 

пуномоћника Субић Жике из Лознице , ул.Ивана Горана Ковачића бр.5, захтев ,електронским 

путем,Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице број: ROP-LOZ-17801-ISAW-

1/2016,заводни број:  351-301/2016-V дана 25.07.2016. године, за издавање решења којим се 

одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградња помоћног 

објекта у пољопривредне сврхе - остава за алат, на кп.бр.634 КО Шор. 

      Уз захтев је приложена : 

-0. Главна свеска бр:09/16 и 1.Идејни пројекат архитектуре бр: 09/16,урађена од стране 

Друштва за консалтинг, промет и услуге Subić company d.o.o, улица Ивана Горана Ковачића 

бр. 5, Лозница,а главни пројектант је Жико Субић дипл.инж.арх,број лиценце: 300 7866 04. 

-Катастарско-топографски план од маја 2016,урађен од стране ,,Гео премер МС'' Крупањ. 

-Копију плана са преписом листа непокретности број 1509 КО Шор бр. 952-1/16-914  од    

 11.03.2016.издате од СКН Лозница 

-Доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 780,00 динара 

-Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у складу са чланом 145. Закона у 

износу од 2000,00 динара. 

-Пуномоћје за подношење захтева .     

 

Увидом у достављену документацију – Препис листа непокретности број 1509 КО Шор , 

издатом од стране службе за катастар непокретности Лозница,предметна катастарска парцела  

кп.бр.634 КО Шор, се налази у пољопривредном земљишту - 0.71.59 ха - њива друге класе. 

На  кп.бр.634 КО Шор није дозвољена градња Према просторном плану подручја посебне 

намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 (Нови Сад –Рума-Шабац) и 

државног пута I реда број 19 (Шабац – Лозница)  (,,Сл.гласник РС''бр.40/11) ,јер је иста већим 

својим делом према намени државни пут I реда,стога је овај орган на основу напред утврђеног 

донео одлуку као у диспозитиву Решења. 

 

       



 

 

    ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре , Колубарски управни округ – Ваљево у 

року од 15 дана од дана пријема овог Решења. 

Жалба се предаје преко овог Одељења, таксирана са 430,00 динара 

административне таксе уплатом на жиро-рачун број, 840-742221843-57    позив на број 

97 18-059 – Буџет Републике Србије и 200,00 динара на жиро-рачун број 840-

742341843-24, позив на број 97    18-059 – Приходи Градској управи  Лозница. 

 

Достављено:  

- инвеститору, 

- у списе 

- регистратору на увид 

 

                 

 

 

                                                                             НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                     ______________________________ 

                                                               Милица Павловић,дипломирани правник                             

                                                                                

 


