
 

 
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 
Број: ROP-LOZ-33409-IUP-1/2017  
Заводни број: 351-755/2017 -V 
Датум: 01.11.2017.године 
Лозница , ул.Карађорђева бр.2  
 

 
 Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лозница, решавајући по захтеву Весне 
Мајсторовић, из Лознице, ул.Кнеза Милоша, бр.2/11/47./поднет преко пуномоћника Предрага Добриловића, 
из Лознице,/за издавање употребне  дозволе за стамбени објекат-викенд кућу, на катастарској парцели 
бр.545/44 К.О. Бања Ковиљача, а на основу члана 4. Став 4.Закона о озакоњењу(„Сл.гласник РС“, бр.96/15)  и 
члана 136. Закона о општем управном поступку( „Сл.гласник РС“, бр. 18/2016 ) , доноси : 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
 

  ОДБИЈА СЕ захтев Весне Мајсторовић, из Лознице, ул.Кнеза Милоша, бр.2/11/47./поднет преко 
пуномоћника Предрага Добриловића, из Лознице,/за издавање употребне  дозволе за стамбени објекат-
викенд кућу, на катастарској парцели бр.545/44 К.О. Бања Ковиљача,број: ROP-LOZ-33409-IUP-1/2017 
,заводни број: 351-755/2017 –V, поднет дана 26.10.2017. године, КАО НЕОСНОВАН. 

 
  

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Инвеститор Веснa Мајсторовић, из Лознице, ул.Кнеза Милоша, бр.2/11/47, поднелa  je  захтев 

/преко пуномоћника Предрага Добриловића, из Лознице/,број:  ROP-LOZ-33409-IUP-1/2017,заводни број: 351-
755/2017 –V, дана 26.10.2017.год за издавање  употребне дозволе  за стамбени објекат-викенд кућу, на 
катастарској парцели бр.545/44 К.О. Бања Ковиљача, спратности Пр-приземље, нето површине =37,98 м2, 
бруто површине =43,57 м2.  

 
  У поступку који је претходио доношењу овог решења, утврђено је: 

-Да инвеститор поседује Грађевинску дозволу-Решење  о издавању грађевинске дозволе -
легализације  бр.351-145/2014-⋁ од 20.11.2015. год.издато  за легализацију викенд куће, на катастарској 
парцели бр.545/44 К.О. Бања Ковиљача,(чији је саставни део пројекат изведеног објекта урађен од стране 
друштва за производњу, промет и услуге „FIS System“d.o.o. Лозница ,  оверен од стране одговорног 
пројектанта  Предрага Добриловића,  дипл.инж.грађ. , лиценца број: 311 А228 04Инж.комора Србије),а  
према члану 4. Став 4.Закона о озакоњењу(„Сл.гласник РС“, бр.96/15), поступак легализације, у коме 
је издато решење о грађевинској дозволи,али не и решење о употребној дозволи,се  ОКОНЧАВА у 
складу са Законом о озакоњењу.  



            

 Из свега напред изнетог ово Одељење је утврдило да је захтев неоснован и у складу са одредбом члану 
4.став.4. Закона о  озакоњењу  („Сл.гласник РС“, бр.96/15), и члана 136. Закона  о  општем  управном 
поступку( „Сл.гласник РС“, бр. 18/2016 ) одлучило као у диспозитиву . 

 
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 преко овог Одељења, путем ЦЕОП-а са уплатом одговарајуће таксе за ЦЕОП и са 
уплатом на име таксе у износу од 460,00 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Владан Трипковић, дипл. пр.планер  
 
 
     
Достављено:                           

- Подносиоцу захтева      
- У списе       


