
Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-4280-ISAW-1/2016 

Заводни број: 351-62/2016-V  

Датум: 19.04.2015. год. 

Л о з н и ц а, Карађорђева бр. 2 

 

 

 

 

 Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, Одсек за спровођење 

обједињене процедуре и планирање, поступајући по захтеву Плејо Николе и Плејо Новке 

из Лознице, ул. Станоја Главаша бб., за извођење радова из члана 145. Закона о 

планирању и изградњи- изградња помоћног објекта, оставе, на к.п. бр. 7860 у К.О. 

Лозница, на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 

132/14 и 145/14) и члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/15) и члана 192. Закона о општем 

управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“, број 30/10), 

доноси             

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

 ОДБИЈА СЕ захтев Плејо Николе и Плејо Новке из Лознице, ул. Станоја Главаша 

бб, за извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи-изградња помоћног 

објекта, оставе, на кат. парцели број 7860 у К.О. Лозница; спратности приземље, бруто 

површине објекта 7,58м
2
; нето површине објекта 5,84м

2
; висине 1,70м, КАО 

НЕОСНОВАН. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Инвеститори Плeјо Никола и Плејо Новка из Лознице, ул. Станоја Главаша бб, 

поднели су преко пуномоћника Јанковић Невене из Лознице, захтев Одељењу за 

планирању и изградњу Града Лознице број: ROP-LOZ-4280-ISAW-1/2016, заводни број: 

351-62/2016-V, дана 29.03.2016. године, за издавање решења којим се одобрава извођење 

радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи-изградња помоћног објекта, оставе на 

кат. парцели бр. 7860 у К.О. Лозница. 

 Уз захтев је приложена следећа документација: 

- Копија плана са Преписом листа непокретности број 8310 К.О. Лозница, бр.              

953-1/16-762 од 02.03.2016. године издате од Службе за катастар непокретности 

Лозница; 



- Катастарско-топографски план урађен од стране „ГеодетДБ“ Лозница од 

25.06.2012. године 

- Идејни пројекат са Главном свеском урађен од стране СБЗП „WALL“ Лозница, ул. 

Кнеза Милоша бр. 16, главни пројектант Жико Субић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 

300 7866 04 ИКС 

- Овлашћење од 22.03.2016. године 

- Републичку административну таксу у износу од 780,00 динара 

- Доказ о извршеној уплати накнаде за услуге које пружа ЦЕОП у износу од 2000,00 

динара 

 

Поступајући по поднетом захтеву, овај орган утврдио је увидом у Решење Одељења 

за инспекцијске послове-Грађевинска инспекција бр. 356-14/2016-08 од 03.03.2016. године 

да је инспекцијским прегледом на лицу места дана 01.03.2016. године и Записником 

утврђено да су Плејо Никола и Плејо Новка из Лознице, ул. Станоја Главаша бб, као 

инвеститори изградили помоћни објекат-оставу за алат, хоризонталног габарита 2,23 х 

3,24м на кат. парцели бр. 8319 К.О. Лозница, без решења из члана 145. Закона о планирању 

и изградњи. 

Чланом 3. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“ бр. 96/15) је прописано 

да су предмет озакоњења објекти који су завршени у грађевинском смислу. 

Како се у конкретном случају ради о изграђеном помоћном објекту -остави, а 

инвеститори немају решење овог Одељења којим се одобрава изградња помоћног објекта, 

сходно члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) 

стога је решено као у изреци решења. 

 Правна поука: Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС -  Колубарски управни округ Ваљево у 

року од 8 дана од дана пријема овог закључка. 

 Жалба се  предаје електронским путем преко АПР-а, са уплатом на име таксе у 

износу од 430,00 динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 позив на број 97 178-059 

Буџет РС и 200,00 динара на жиро-рачун бр. 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 

приход Градске управе града Лознице. 
 

 

Достављено: 

- Подносиоцу захтева  

- У предмет 

- Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа и 

кроз ЦИС   
 

 

ШЕФ ОДСЕКА        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                

___________________________                            _______________________________ 

Весна Стефановић, дипл. грађ.инж.                          Милица Павловић, дипл. правник 

 

               


		2016-04-22T10:26:13+0200
	Milica Pavlović 696794312-1402955778620




