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Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2 

 

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

Ђукановић Милана (ЈМБГ1210967774314) из Лознице,ул.Луке Стевића бб ,поднетог преко 

пуномоћника Павловић Мирослава из Лознице,за извођење радова из члана 145.Закона о планирању 

и изградњи – изградња ограде на кп.бр.13684 КО Лозница,  на основу члана 92.тачка 1.подтачка 3. 

Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16) доноси: 

 

Решење 

 
         ОДБИЈА СЕ  захтев Ђукановић Милана (ЈМБГ1210967774314) из Лознице,ул.Луке Стевића бб 

поднетог преко пуномоћника Павловић Мирослава из Лознице,за извођење радова из члана 

145.Закона о планирању и изградњи – изградња ограде на кп.бр.13684 КО Лозница, као 

НЕОСНОВАН. 

 

     O б р а з л о ж е њ е 
 

           ИНВЕСТИТОР Ђукановић Милана (ЈМБГ1210967774314) из Лознице,ул.Луке Стевића 

бб,поднео је преко пуномоћника Павловић Мирослава из Лознице, захтев број: ROP-LOZ-

38474-ISAWHA-2/2020,заводни број: 351-11/2020-V дана 09.01.2020. године , за издавање решења 

којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - изградња 

ограде на кп.бр.13684 КО Лозница. 

 

Уз захтев инвеститор је приложио :  

 

-Пуномоћје  за подношење захтева ; 

-Главна свеска бр. 48/2019 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. 48/2019, 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; 

-Препис листа непокретности бр.13574 КО Лозница,издат од Службе за катастар непокретности  

 Лозница од 16.12.2019.године; 

-Уверење о омеђавању катастарске парцеле урађен од стране ,,Гео Премер МС'' од 09.12.2019.  

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

-Доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 790,00 динара. 

  

         Предметна катастарска парцела бр. 13684 КО Лозница према Плану генералне регулације за 

насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 3/2014 и 13/2018)делом се налази у 

Зони за коју је предвиђена израда планова нижег реда,тако да иако испуњава услове као 

грађевинска парцела за изградњу ограде изградња се не може одобрити док се не усвоји план нижег 

реда. У зонама у којима је прописана обавезна израда планова нижег реда забрањује се изградња 

нових објеката и реконструкција постојећих објеката (изградња објеката или  извођење радова којима 

се мења стање у простору),до усвајања плана нижег реда,стога је овај орган на основу напред 

утврђеног донео одлуку као у диспозитиву Решења сходно члану 92.тачка 1.подтачка 3. Закона о 

општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16). 



                 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   

 

             ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

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


