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Л о з н и ц а 

 

 

 Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лозница, решавајући по 

захтеву Maрковић Љубомира из Лознице, ул. Станоја Главаша бб., у предмету издавања 

употребне дозволе за пословни објекат-надстрешницу за грађевински материјал на кат. 

парцели бр. 12235/3 КО Лозница, а на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 

98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист 

СРЈ" број 33/97 и 31/01 и ''Сл. гласник РС'' бр. 30/10), доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

 

 ОДБИЈА СЕ захтев Maрковић Љубомира из Лознице, ул. Станоја Главаша бб., за 

издавања употребне дозволе за пословни објекат-надстрешницу за грађевински материјал 

на кат. парцели бр. 12235/3 КО Лозница, број: ROP-LOZ-677-IUP-1/2017, заводни број: 

351-16/2017-V, поднет дана 16.01.2017. године, КАО НЕОСНОВАН. 

 

  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 

 

 Марковић Љубомир из Лознице, ул. Станоја Главаша бб, поднео је захтев под 

бројем ROP-LOZ-677-IUP-1/2017, заводни број: 351-16/2017-V дана 16.01.2017. године за 

изадавање употребне дозволе за пословни објекат-надстрешницу за грађевински материјал 

на кат. парцели бр. 12235/3 КО Лозница. Зактев је поднет у електронској форми. 

 У поступку који је претходио доношењу овог решења, утврђено је: 

Да инвеститор поседује Привремено Решење бр. 351-349/2001-05 од 22.11.2001. 

године којим је одобрена изградња пословног објекта-надстрешнице за грађевински 

материјал укупне површине П-336,00м
2
. Одобрење је издато привремено до момента 

привођења кат. парцеле сврси по Урбанистичком плану, а најдуже за временски период од 

5 година без могућности продужетка. 

Из свега напред изнетог, ово Одељењ је утврдило да је захтев неоснован из 

разлога што је важност напред наведене грађевинске дозволе истекла, јер је иста 

донета за тачно одређени период, па је у складу са одредбама члана 158. Закона о 



планирању и изградњи и члана 192. Закона о општем управом поступку одучено као у 

диспозитиву напред наведеног решења. 

 

 

Правна поука: Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству 

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

од 8 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 Градске управе Лозница. 

 

 

     

Достављено:           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА              

  

- Подносиоцу захтева     _________________________ 

- У списе               Милица Павловић, дипл. правник 


