
Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-24526-ISAWA-3/2019 

Заводни број:  351-923/2019-V 

Датум: 30.09.2019. 

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2 

 

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

Трифуновић Рада (ЈМБГ0911982773642) и Трифуновић Марине(ЈМБГ 1210987778642)  из Лешнице, 

улица 26.септембра бр.162,поднетог преко пуномоћника Јанковић Невене из Лознице,за извођење 

радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – реконструкција постојећег помоћног објекта 

на КП 2369 у КО Лешница,  на основу члана 92.тачка 1.подтачка 3. Закона о општем управном 

поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16) доноси: 

Решење 

 
         ОДБИЈА СЕ  захтев за измену издатог решења инвеститора Трифуновић Рада 

(ЈМБГ0911982773642) и Трифуновић Марине(ЈМБГ 1210987778642)  из Лешнице, улица 

26.септембра бр.162,поднетог преко пуномоћника Јанковић Невене из Лознице,за извођење радова 

из члана 145.Закона о планирању и изградњи – реконструкција постојећег помоћног објекта на КП 

2369 у КО Лешница, као НЕОСНОВАН. 

 

 

     O б р а з л о ж е њ е 

 

           ИНВЕСТИТОР Трифуновић Раде (ЈМБГ0911982773642) и Трифуновић Марина(ЈМБГ 

1210987778642)  из Лешнице, улица 26.септембра бр.162,поднели су преко пуномоћника 

Јанковић Невене  из Лознице, захтев број: ROP-LOZ-24526-ISAWA-3/2019,заводни број:  351-

923/2019-V дана 24.09.2019. године ,за измену издатог решења број ROP-LOZ-24526-ISAW-1/2019 

Заводни број:  351-784/2019-V од 28.08.2019. године, за издавање решења којим се одобрава 

извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - реконструкција постојећег 

помоћног објекта на КП 2369 у КО Лешница. 

 

Уз захтев инвеститор је приложио :  

 

-Овлашћење  за подношење захтева од 19.08.2019.; 

-0.Главна свеска бр.191/2019-IDP-0 урађен од стране Самосталног бироа за пројектовање ,,Wall'' 

Јанковић Невена, Лозница, ул.Кнеза Милоша бр.16,главни пројектант је Жико П.Субић, лиценца 

бр.300 7866 04 , Инжињерска Комора Србије;  

-1.Сепарат измене Идејног пројекта архитектуре бр. 191/2019-IDP-1, урађен од стране Самосталног 

бироа за пројектовање ,,Wall'' Јанковић Невена, Лозница, ул.Кнеза Милоша бр.16,одговорни 

пројектант је Жико П.Субић, лиценца бр.300 7866 04 , Инжињерска Комора Србије; 

-Катастарско топографски план урађен од стране СГР,,Геопремер''Лозница од јула 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. 

 

      Ивеститори су добили одобрење за извођење радова и пријавили су радове Овом одељењу бр. 

ROP-LOZ-24526-WA-2/2019 Заводни број: 351-831/2019-V дана 02.09.2019. Приликом извођења 

радова на реконструкцији предметног објекта дошло је до пуцања зидова и урушавања објекта. 

Изласком грађевинске инспекције утврђено је чињенично стање на терену и донето је решење 356-

94/2019-08 дана 23.09.2019.Констатовано је да је урађен нови темељ габарита већег од одобреног и 

наложено је уклањање објекта , стога је овај орган на основу напред утврђеног сходно члану 

92.тачка 1.подтачка 3. Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16)  донео 

одлуку као у диспозитиву Решења. 



 

 

                 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 470,00 

динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 позив на бр. 97 18-059 Буџет РС  и 200,00 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 


