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Л о з н и ц а 

 

 

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

Милојка Томића из Брезјака, по пуномоћју Зорана Глишића из Лознице, за издавање локацијских 

услова због измене грађевинске дозволе – легализација број 351-261/14-V од 10.10.2014. год., а на 

основу чл. 142. Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-

исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14 и 145/14") , чл. 26. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени 

гласник РС'', број 113/15 и 96/16) и чл. 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ" 

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

 

 

РЕШЕЊЕ 
 

 

 ОДБИЈА СЕ захтев Милојка Томића из Брезјака, по пуномоћју Зорана Глишића из 

Лознице, за издавање локацијских услова због измене грађевинске дозволе – легализација број 351-

261/14-V од 10.10.2014. год., КАО НЕОСНОВАН. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 

 

  Милојко Томић из Брезјака, по пуномоћју Зорана Глишића из Лознице поднео је 

усаглашен захтев за локацијске услове у поступку прибављања измењене грађевинске дозволе-

легализација број 351-261/14-V од 10.10.2014. год., у објекат вишепородичног становања, на КП 

5220 КО Лозница. 

Локацијски услови се не могу издати за тражену измену грађевинске дозволе издате у поступку 

легализације јер се поступак измене грађевинске дозволе односи на издате грађевинске дозволе за 

будућу изградњу објеката а не на издате грађевинске дозволе у поступку легализације за изграђене 

објекте, како је прописано чл. 142. Закона о планирању и изградњи изградњи  (''Службени гласник 

РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14 и 

145/14"). 

Објекти за које је издата грађевинска дозвола у поступку легализације али не и решење о 

употребној дозволи се окончавају у складу са Законом о озакоњењу објеката (''Службени гласник 

РС'', број 96/15), издавањем решења о озакоњењу,  сходно чл. 4. ст. 4. Закона о озакоњењу објеката 

(''Службени гласник РС'', број 96/15), па након тога се може приступити прибављању локацијских 

услова за доградњу и реконструкцију објеката у складу са Планом детаљне регулације блока 

између Ул. Вере Благојевић, Вује Матића, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници 

(''Службени лист града Лозница'', број 16/2016). 

 

 



На основу напред наведеног и утврђеног чињеничног стања, сходно чл. 192. Закона о општем 

управном поступку, а у вези са чл. 142. Закона о планирању и изградњи, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, Колубарски управни округ Ваљево, у року од 15 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:                          

- Подносиоцу захтева 

- У списе                            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                                            ___________________________ 

     Милица Павловић, дипл. правник 


