
Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-9211-ISAWHA-2/2017 

Заводни број:  351-238/2017-V 

Датум: 04.05.2017. 

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2 

 

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

захтеву Пере Вишњића из Лознице, Улица Светог Саве 4/6, за извођење радова из члана 

145.Закона о планирању и изградњи – изградња помоћног објекта на катастарској парцели 596/49 

КО Бања Ковиљача,  на основу члана 145.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 и 

145/2014) и  чланова 28.и 29,Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

(,,Сл.гласник РС''бр.113/15) и члана 192.Закона о општем управном поступку (,,Сл.лист 

СРЈ''бр.33/97,31/01 и ,,Сл.гласник бр.30/10) доноси: 

 

Решење 

 
         ОДБИЈА СЕ  усаглашен захтев Пере Вишњића из Лознице, Улица Светог Саве 4/6, за 

извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - изградња помоћног објекта за спорт 

и рекреацију (остава за чамце ,остава за алат и тераса),спратности приземље,бруто површине 60,00 

м2, на катастарској парцели 596/49 КО Бања Ковиљача у површини од 0.14.04 ха ,као НЕОСНОВАН 

. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

           ИНВЕСТИТОР  Перо Вишњић из Лознице, Улица Светог Саве 4/6, поднели су преко 

овлашћеног лица Лукић Љиљане из Јадранске Лешнице ,усаглашен захтев,електронским путем, 

Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице дана 28.04.2017. године за извођење радова из 

члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградња помоћног објекта за спорт и рекреацију 

(остава за чамце ,остава за алат и тераса) на катастарској парцели 596/49 КО Бања Ковиљача. 

 

  Уз захтев је приложена следећа документација: 

 

- Идејни пројекат , који садржи главну свеску и пројекат архитектуре , урађен од стране Љиљане 

Лукић пр. „Пројектни биро“ Лозница , ул.Бул.Д.Обрадовића бр.6 , оверен од стране одговорног 

пројектанта Анице А.Субић , дипл.инж.арх. , лиценца број: 300 К600 11 ИКС ; 

- овлашћење инвеститора ; 

- изјава сагласности сувласника на катастарској парцели ; 

- копија плана парцеле к.п.бр.569/49 К.О.Б.Ковиљача и Препис листа непокретности број: 4683 К.О. 

Б.Ковиљача , издати 21.02.2017.године од РГЗ СКН Лозница ; 

-Информација о локацији бр. 353-3-18/2017-V од 24.02.2017. 

- доказ о уплаћеној накнади за Централну евиденцију у износу од 2000,00 динара ; 

- доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 780,00 динара . 

 

      Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву Пере 

Вишњића из Лознице, Улица Светог Саве 4/6, издало је  , локацијсе услове број : ROP-LOZ-10305-

LOC-1/2017;Заводни број: 353-67/2017-V од 25.04.2017.године на основу којих се не може 

одобрити изградња помоћног објекта на катастарској парцели 596/49 КО Бања Ковиљача, на 

основу чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14 и 145/14), 

Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15 и 114/15 ), чл. 10. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 



113/15 и 96/16) и Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (''Службени лист 

града Лозница'', број 4/2011),  

      Према Плану генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (''Службени лист града 

Лозница'', број 4/2011),катастарска парцела број 596/49 КО Бања Ковиљача је са наменом 

пољопривредна производња у зони просторног система приобаља реке Дрине ПС17.У оквиру зоне 

ПС17 дозвољено је уређење купалишта, шеталишта, мостова,бициклистичких и пешачких стаза и 

привремених објеката (кампови, сојенице,рекреативни сплавови, бродови ресторани и сл. као и 

помоћних објеката за спорт и рекреацију. 

 Правила изградње у овој зони утврдиће се Програмом уређења којим ће се дефинисати 

конкретни услови организације простора и врста изградње. 

Како Програм уређења није донет нема ни правила грађења и уређења за катастарску 

парцелу 569/49 КО Бања Ковиљача на основу којих би могло издати Одобрење за извођење 

радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)  - 

изградња помоћног објекта за спорт и рекреацију (остава за чамце ,остава за алат и тераса), 

стога је решено као у изреци Решења . 

 

                ПРАВНA ПОУКA: Жалба се изјављује Министарству грађевинарства , саобраћаја и 

инфрастуктуре РС-Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 15  дана од дана пријема 

закључка, преко овог Одељења. 

 

         Жалба се предаје преко овог Одељења са уплатом,путем ЦЕОПа, 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. 

 

Достављено: 

- инвеститору, 

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа кроз ЦИС 

- грађевинској инспекцији    

           

 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

___________________________                               ______________________________ 

Весна Стефановић,дипл.грађ.инжењер             Милица Павловић,дипломирани правник                             

                                                                                


