
Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број:ROP-LOZ-14082-ISAWA-35/2021 

Заводни број:  351-493/2021-V 

Датум:17.05.2021. године  

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2 

 

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

Грађевинског предузећa „Тим - Ло градња“ д.о.о. Лозница , МБ: 20964871, ул.К.Милоша бр.38, 

Лозница и Друштва за произ. , промет и услуге „Пик један“ д.о.о. Лешница , МБ: 20709693 , 

ул.26.септембра бр.46 , Лешница, за Измену дела Решења за извођење радова из члана 145.Закона 

о планирању и изградњи број: ROP-LOZ-14082-ISAW-26/2019,Заводни број: 351-493/2019-V од 

12.06.2019. године – адаптација и промена намене пословног простора бр.3 мења намену у стан 

бр. 6 ,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  Грађевинског предузећa „Тим - Ло градња“ д.о.о. Лозница , МБ: 20964871, 

ул.К.Милоша бр.38, Лозница и Друштва за произ. , промет и услуге „Пик један“ д.о.о. 

Лешница , МБ: 20709693 , ул.26.септембра бр.46 , Лешница, за Измену дела Решења за извођење 

радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи број: ROP-LOZ-14082-ISAW-26/2019,Заводни 

број: 351-493/2019-V од 12.06.2019. године – адаптација и промена намене пословног простора 

бр.3 мења намену у стан бр. 6, као неоснован . 

 

     O б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор Грађевинско предузеће „Тим - Ло градња“ д.о.о. Лозница , МБ: 20964871, 

ул.К.Милоша бр.38, Лозница и Друштва за произ. , промет и услуге „Пик један“ д.о.о. Лешница 

, МБ: 20709693 , ул.26.септембра бр.46 , Лешница, поднео је захтев преко преко овлашћеног лица 

Цвијановић Милана из Лознице,Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице број Број: ROP-

LOZ-14082-ISAWA-35/2021;Заводни број:  351-493/2021-V дана 11.05.2021.за измену дела Решења 

за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи Број: ROP-LOZ-14082-ISAW-

26/2019,Заводни број: 351-493/2019-V од 12.06.2019. године– адаптација и промена намене пословног 

простора бр.3 мења намену у стан бр. 6. 

Уз захтев инвеститор је приложио следећу документацију: 

 -Пуномоћје за подношење захтева; 

-Главна свеска бр. 51/2019 урађен од стране Инжењерске делатности и техничко 

саветовање “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница Жикице Јовановића 19а, главни пројектант 

Јелена Грујић,маст. инж. арх.број лиценце 300 P285 17; 

-Идејни пројекат архитектуре бр. 51/2019, урађен од стране Инжењерске делатности и 

техничко саветовање “КАПИТАЛ ГРАДЊА“ Лозница Жикице Јовановића 19а, одговорни 

пројектант Јелена Грујић, маст. инж. арх.број лиценце 300 P285 17; 

-Копија плана и Препис листа непокретности бр. 13583 К.О.Лозница бр.953-1/18-1177 од 

24.07.2018.издат од Службе за катастар непокретности Лозница; 

-Катастарско-топографски план урађен од стране,, Геопремер МЦ '' Крупањ од маја 2017.; 

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



-Доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 4.100,00 динара. 

 

         Према Употребној дозволи бр. ROP-LOZ-14082-CPIH-21/2019,Заводни број: 351-256/2019-V 

од 04.04.2019.године,према спецификацији посебних делова,број посебног дела 2 пословни простор ( 

1.спрат , улаз 2 ) је 50,93 м²,а адаптацијом и променом намене не виде се радови којим би дошло до 

промене површине (57,00м2), 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 


