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

Станојевић Драгана из Горњих Недељица (ЈМБГ2610968773623), чији је пуномоћник 

Владимир Павловић из Лознице, за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и 

изградњи – реконструкција и доградња  помоћног објекта на кп.бр. 7075 КО Лозница ,на 

основу члана 2.став1. 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, 145/2014 , 83/2018, 

31/19 ,37/19 и 9/20), члана 136. Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16 и 

95/18) и Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно 

прибављати акт  надлежног органа,као и врсти објеката који се граде,односно врсти радова који се 

изводе на основу Решења о одобрењу за извођење радова ,као и  обиму и садржају и контроли 

техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи 

("Службени гласник РС", бр. 2/2019), доноси: 

 

Решење 

 
         ОДБИЈА СЕ  Станојевић Драгана из Горњих Недељица (ЈМБГ2610968773623), чији је 

пуномоћник Владимир Павловић из Лознице, за извођење радова из члана 145.Закона о 

планирању и изградњи – реконструкција и доградња  помоћног објекта на кп.бр. 7075 КО 

Лозница, као неоснован . 

 

     O б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор Станојевић Драган из Горњих Недељица (ЈМБГ2610968773623),  поднео је захтев 

Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице број ROP-LOZ-14171-ISAW-1/2021,Заводни 

број:  351-523/2021-V дана 15.05.2021.године преко пуномоћника Павловић Владимира из 

Лознице, за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о 

планирању и изградњи – реконструкција и доградња  помоћног објекта на кп.бр. 7075 КО 

Лозница . 

 

Уз захтев инвеститор је приложио следећу документацију: 

-Пуномоћје за подношење захтева; 

-Главна свеска бр.06-05-21 урађен од стране „АРХИТЕКТОН-01“ Лозница, Владимир Павловић 

ПР,ул.Гимназијска 8/03/009, главни пројектант Владимир Павловић дипл.инж.арх. број лиценце 300 

М470 13 ИКС; 

-Идејни пројекат архитектуре бр.06-05-21, урађен од стране „АРХИТЕКТОН-01“ Лозница, Владимир 

Павловић ПР,ул.Гимназијска 8/03/009, одговорни пројектант Владимир Павловић дипл.инж.арх. број 

лиценце 300 М470 13 ИКС; 

-Катастарско-топографски план урађен од стране Б.Г.И.П.,, Земљомер '' Лозница од маја 2021.; 

-Доказ о уплаћеној накнади за Централну евиденцију у износу од 2000,00 динара. 

-Доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 470,00+320,00 динара. 

 

 1. Из Ситуације је очигледно да се ради о стамбеном објекту са 2 стамбене јединице;  

 2.Предметни помоћни објекат на основу увида у Јавни приступ катастра непокретности није 

озакоњен (П 29м2);  

3.Доградња помоћног, новопројектованог објекта (П 208,39м2) не оставља простор за Главни објекат; 



Стога је овај орган на основу напред утврђеног донео одлуку као у диспозитиву Решења сходно 

члану 136 Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16 и 95/18) и Правилника о 

посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт  надлежног 

органа,као и врсти објеката који се граде,односно врсти радова који се изводе на основу Решења о 

одобрењу за извођење радова ,као и  обиму и садржају и контроли техничке документације која се 

прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи ("Службени гласник РС", бр. 2/2019). 

       

                 ПРАВНA ПОУКA: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 15 

дана од дана пријема решења. 

 

        Жалба се предаје електронским путем преко АПР-а,са уплатом на име таксе у износу од 480,00 

динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 позив на бр. 97 18-059 Буџет РС  и 320,00 динара на 

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

 

 

Достављено:   

- подносиоцу захтева, 

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа   

 

 

            Обрадио:                                             

   Оливера Марковић 

                                                                                               НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                                                                                       Владан Трипковић,дипл.пр.планер 


