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 ЛОЗНИЦА

ДСКА УПРАВА

ење за планирање и изградњу

к за спровођење обједињене процедуре и планирање

ROP-LOZ-15281-ISAW-1/2022

дни број:351-651/2022-V

м:27.05.2022.

н и ц а, Карађорђева бр.2

      Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница,  поступајући по захтеву Алек
елијe, ул.Милоша Обилића бр.32 Јелав, (ЈМБГ 2903958773614),поднетог преко пуномоћ
ковић Зорана из Лознице,за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – помо
ат-производна радионица, спратности Пр,на кп.бр. 19/40 КО Јелав , на основу  члана 28
вилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.глaсник РС“,бр.6
ана 136.Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16  и 95/18) доноси:

Решење

 

     ОДБИЈА СЕ захтев Алексић Пантелијe, ул.Милоша Обилића бр.32 Јелав, (ЈМ
958773614),поднетог преко пуномоћника Трипковић Зорана из Лознице,за извођење радов
а 145.Закона о планирању и изградњи – помоћни објекат-производна радионица, спратности П
. 19/40 КО Јелав као НЕОСНОВАН.

     O б р а з л о ж е њ е

   ИНВЕСТИТОР Алексић Пантелија,ул.Милоша Обилића бр.32 Јелав, (ЈМБГ 29039587736
нео је преко пуномоћника Трипковић Зорана из Лознице, захтев број:ROP-LOZ-15281-IS
2,Заводни број:351-651/2022-V дана 19.05.2022.,за издавање решења којим се одобрава извођ
ва из члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградња помоћног објекта-произв
оница, спратности Пр,на кп.бр. 19/40 КО Јелав.



 Према члану 2,тачка 24.Закона о планирању и изградњи,помоћни објекат јесте објекат који
цији главног објекта,а гради се на истој парцели на којој је саграђен,или може бити сагр

ни стамбени,пословни или објекат јавне намене (гарже,оставе,септичке јаме,бунари,цистерн
и сл.)  

 Увидом у достављену документацију утврђено је да инвеститор треба да поднесе захтев за издав
евинске дозволе,сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.глас.РС“, бр.72/09 , 81/09-и
0-УС,24/11 , 121/12 , 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 , 145/14 , 83/18 , 31/19 , 37/19 , 9/20 и 52/2
илнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.глaсник РС“,бр.68/
илнику о садржини , начину и поступку израде и начину вршења контроле техничкедокументације п

и намени објеката ( ,,Сл.гласник РС“, бр.73/19 ) и члану 136. Закона о општем управном поступ
ласник РС“, бр.18/16 и 95/18 ),стога је овај орган на основу напред утврђеног донео одлуку к
озитиву Решења.

         ПРАВНA ПОУКA: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинар
аћаја и инфраструктуре – Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 15 дана од дана при

ња.

Жалба се предаје електронским путем преко АПР-а,са уплатом на име таксе у износу од 480,00 динар
-рачун бр. 840-742221843-57 позив на бр. 97 18-059 Буџет РС  и 330,00 динара на жиро рачун 
41843-24 позив на број 97 18-059 приход Градске управе града Лознице.

ављено: подносиоцу захтева,надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлеж
а 

   ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

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


