
 

Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-8206-ISAW-1/2018 

Заводни број:  351-192/2018-V 

Датум:10.04.2018. године 

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2 

 

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

Илић Цветиновић Јелене из Лознице,ул.Бакал Милосава бр.75,поднетог преко 

пуномоћника ,,Lynwox Trade'' д.о.о. Лозница,овлашћеног лица Добриловић Предрага , 

за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – промена намене 

заједничког дела и пословног дела објекта у стамбени простор за хендикепирана лица , 

на кп.бр.7984 КО Лозница на основу члана 136. Закона о општем управном поступку 

(,,Сл.гласник РС бр.18/16) доноси:: 

 

Решење 

 
         ОДБИЈА СЕ  захтев Илић Цветиновић Јелене из Лознице,ул.Бакал Милосава 

бр.75,поднетог преко пуномоћника ,,Lynwox Trade'' д.о.о. Лозница,овлашћеног лица 

Добриловић Предрага , за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и 

изградњи – промена намене заједничког дела и пословног дела објекта у стамбени 

простор за хендикепирана лица , на кп.бр.7984 КО Лозница, као НЕОСНОВАН, јер је 

према Информацији о локацији 353-3-115/2017-V од 21.08.2017. на парцели дозвољено 

формирање мах 4 (четири) стамбене јединице у оквиру дозвољених урбанистичких 

параметра.
 

 

     O б р а з л о ж е њ е 

 

           ИНВЕСТИТОР Илић Цветиновић Јелене из Лознице,ул.Бакал Милосава 

бр.75,поднео је преко пуномоћника ,,Lynwox Trade'' д.о.о. Лозница,овлашћеног лица 

Добриловић Предрага , захтев Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице број: 

ROP-LOZ-8206-ISAW-1/2018;заводни број 351-192/2018-V дана 01.04.2018. године за 

извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – промена намене 

заједничког дела и пословног дела објекта у стамбени простор за хендикепирана лица , 

на кп.бр.7984 КО Лозница.Обзиром да је према ПГР-у за насељено место Лозница 

(,,Службени лист града Лознице'',број 3/14 и 12/2014) предметна парцела има намену 

породичног становања где су дозвољена максимално четири стана ,док предметни објекат 

има 8 (осам )станова ,што представља вишепородични објекат,а предметним радовима се 

добијају још две стамбене јединице, стога је овај орган на основу напред утврђеног донео 

одлуку као у диспозитиву Решења. 

          

        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 

460,00 динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 позив на бр. 97 18-059 Буџет РС  и 200,00 

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   



  кроз ЦИС. 

 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

___________________________                               ______________________________ 

Весна Стефановић,дипл.грађ.инж.                             Владан Трипковић,дипл.пр.планер 


