
   

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-10265-IUP-1/2017  

Заводни број: 351-218/2017 -V 

Датум: 25.04.2017.године 

Лозница , ул.Карађорђева бр.2  

 

             Градска управа Града Лозница – Одељење за планирање и изградњу поступајући по захтеву 

који је поднеo Шиљаковић Светислав, из Лознице, ул.Дринска бр.36 /преко пуномоћника Субић Жике, из 

Лознице/, за издавање употребне  дозволе за пословни објекат-фризерску радњу, на катастарској 

парцели бр.3583/1 К.О. Лозница, ,а на основу чланa 158..Закона о планирању и изградњу ( „Сл.гласник РС“, 

бр.72/09 , 81/09 , 64/10-УС , 24/11 , 121/12 , 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14 ) , чланова 6 i 7. 

Правилника  о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта , саставу комисије , садржини 

предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу , осматрању тла и објекта у току грађења и 

употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката ( ,,Сл. гласник РС“, бр.27/15 и 29/16 

) и члана 192. Закона о општем управном поступку ( „Сл.лист СРЈ“, бр.33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, 

бр.30/10 )  доноси : 

 

РЕШЕЊЕ 

 
         

ОДБИЈА  СЕ захтев, инвеститора  Шиљаковић Светислава, из Лознице, ул.Дринска 

бр.36,/захтев поднет преко пуномоћника Субић Жике, из Лознице/, за издавање употребне  дозволе за 

пословни објекат-фризерску радњу, на катастарској парцели бр.3583/1 К.О. Лозница, КАО 

НЕОСНОВАН.
             

                       

 

O б р а з л о ж е њ е 

 
            

 Инвеститор   Шиљаковић Светислав, из Лознице, ул.Дринска бр.36,/захтев поднет преко 

пуномоћника Субић Жике, из Лознице/,поднео је захтев за издавање употребне  дозволе за пословни 

објекат-фризерску радњу, на катастарској парцели бр.3583/1 К.О. Лозница, дана 19.04.2017 год.број 

ROP-LOZ-10265-IUP-1/2017,заводни број 351-218/2017 –V. 

 

 

Захтев је одбијен из следећих разлога:   

 

Објекат је уписан у лист непокретности број 2559 КО Лозница, у државини Министарства одбране-

Београд, и има статус објекта изграђеног без одобрења за градњу на државном земљишту. 

Изграђени објекат је одступио у хоризонталном габариту, од решења о одобрењу изградње 

привременог објекта бр. 351-508/81-05 од 26.06.1981.године, што је очигледно из Елабората геодетских 

радова за изведени објекат, ашто је потврђено и у Записнику о техничком прегледу објекта. 

 

 

 
           

 
   

Из свега напред изнетог ово Одељење је утврдило да је захтев неоснован и у складу са одредбама 

члана 158.Закона о планирању и изградњу ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09 , 81/09 , 64/10-УС , 24/11 , 121/12 , 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14 ), чланова 6 i 7. Правилника  о садржини и начину вршења 

техничког прегледа објекта , саставу комисије , садржини предлога комисије о утврђивању подобности 

објекта за употребу , осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним 

роковима за поједине врсте објеката ( ,,Сл. гласник РС“, бр.27/15 и 29/16 ), и  члана 192. Закона о општем 

управном поступку ( „Сл.лист СРЈ“, бр.33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10 ) одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

  

            



           ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 
 

          Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства , саобраћаја и 

инфрастуктуре РС-Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 8 ( осам ) дана од дана пријема истог . 

          Жалба се предаје електронским путем кроз Централни информациони систем  са уплатом на име таксе 

у износу од 430,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57 позив на број 97 18-059 буџет РС и 200,00 

динара на жиро рачун број 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 приходи Градске управе Града Лознице 

. 

      

                                              
Шеф Одсека : 

 

___________________________ 

Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                             

  

                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                         
                                                                                                           

____________________________                                                                                                                                                                                                                                         

Милица Павловић, дипл. правник  

 

 

   Достављено :  

- подносиоцу захтева , 

- у списе , 

- регистратору . 

 


