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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 СЗТР 

‘‘Лодик’’Крсмановић Милан пр.,Лозница,ул.Петра Комарчевића бб(Матични број правног 

лица:50284336;ПИБ:101563069), поднетог преко овлашћеног лица Павловић Мирослава из 

Лознице, за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – извођење 

припремних радова за Вишепородични стамбено пословни објекат од По+П+4+Пс на КП 

9199,9200 И 9201,КО Лозница ,  на основу члана 136.  Закона о општем управном поступку 

(,,Сл.гласник РС бр.18/16) и члана 137.Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/09;81/09-исправка,64/10-одлукаУС, 24/11,121/12, 42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС, 132/14 ,145/2014 

,83/18,31/19,37/19 и 09/20), доноси: 

Решење 

 
         ОДБИЈА СЕ  захтев  СЗТР ‘‘Лодик’’Крсмановић Милан пр.,Лозница,ул.Петра 

Комарчевића бб(Матични број правног лица:50284336;ПИБ:101563069), поднетог преко 

овлашћеног лица Павловић Мирослава из Лознице, за извођење радова из члана 145.Закона о 

планирању и изградњи – извођење припремних радова за Вишепородични стамбено пословни 

објекат од По+П+4+Пс на КП 9199,9200 И 9201,КО Лозница, као неоснован . 

 

     O б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор   СЗТР ‘‘Лодик’’Крсмановић Милан пр.,Лозница,ул.Петра Комарчевића 

бб(Матични број правног лица:50284336;ПИБ:101563069),поднели су захтев Одељењу за 

планирање и изградњу Града Лознице број ROP-LOZ-37322-ISAW-2/2020; заводни број 351-

1215/2020-V дана 25.12.2020.преко пуномоћника Павловић Мирослава из Лознице, за издавање 

решења којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – извођење 

припремних радова за Вишепородични стамбено пословни објекат од По+П+4+Пс на КП 

9199,9200 И 9201,КО Лозница. 

 

             Према члану 137.Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09;81/09-

исправка,64/10-одлукаУС, 24/11,121/12, 42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС, 132/14 ,145/2014 ,83/18, 31/19, 

37/19 и 09/20) ,,Грађевинска дозвола издаје се за цео објекат, односно за део објекта, ако тај део 

представља техничку и функционалну целину, односно за више катастарских парцела или делова 

катастарских парцела за изградњу линијских инфраструктурних објеката. 

Припремни радови се изводе на основу грађевинске дозволе из става 1. овог члана.  

Припремни радови за објекте из члана 133. овог закона, као и за објекте бруто развијене 

грађевинске површине преко 800 м
2
, могу се изводити и на основу посебне грађевинске 

дозволе'', стога је овај орган на основу напред утврђеног донео одлуку као у диспозитиву Решења 

сходно члану 136.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 


