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Одељење за планирање и изградњу решавајући по захтеву који су поднеле Весна Драгојевић, из 
Земуна,ул.Миленка Павловића,бр.140/Д и Виолета Малешевић- Радовић из Крагујевца, Града сирена,бр.24,  , за 
издавање употребне  дозволе за помоћни  објекат- гаражу, на катастарској парцели број 4812 К.О. 
Лозница,/захтев поднет преко пуномоћника Љиљане Лукић из Лешнице/, 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 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16 )  доноси : 

 
РЕШЕЊЕ 

 
        

ОДБИЈА СЕ захтев, инвеститора  Веснe Драгојевић, из Земуна,ул.Миленка Павловића,бр.140/Д и Виолетe 
Малешевић- Радовић из Крагујевца, Града сирена,бр.24,  за издавање употребне дозволе за  помоћни  
објекат- гаражу, на катастарској парцели бр.4812 (стари број2111) К.О. Лозница ; спратности:Пр-приземље 
;укупне НЕТО површине објекта 15,89 м²; укупне БРУТО површине објекта 18,00 м²; КАО НЕОСНОВАН. 

             
                       

         
  

O б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститори Весна Драгојевић, из Земуна,ул.Миленка Павловића,бр.140/Д и Виолета Малешевић- 
Радовић из Крагујевца, Града сирена,бр.24,  поднеле су захтев за издавање употребне дозволе за помоћни  
објекат- гаражу, на катастарској парцели број 4812 К.О. Лозница; ; спратности:Пр-приземље ;укупне НЕТО 
површине објекта 15,89 м²; укупне БРУТО површине објекта 18,00 м²;,/захтев поднет преко пуномоћника 
Љиљане Лукић из Лешнице/,а кроз ЦИС , под бр.ROP-LOZ-4731-IUP-1/2018,заводни број 351-108/2018-V , дана 
27.02.2018.годинe . 

 
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститори су приложили следећу документацију: 
 
-Потврду, од 22.02.2018.год. издату од стране одговорног пројектанта Субић Жике,дипл.инг.арх, лиценца бр.300 
7866 04,којом се потврђује да је изградња објекта завршена, објекат изграђен у складу са главним пројектом који је 
саставни део издате грађевинске дозволе, број 351-1-393/87-05, од 20.08.1987.године. 
-Грађевинску дозволу за изградњу

 
 објекта привременог карактера –гараже за путничко возило,у Лозници , на 

кат.парцели бр.2111 К.О. Лозница , издате од стране Општинског комитета за урбанизам,грађевинарство и и 
комунално-стамбене послове општине Лозница, а  на име инвеститора Малешевић Зорке, из Лознице, ул.Дринска 
бр.20. 
 -Елаборат геодетских радова  за изведени објекат,урађен од стране самосталне геодетске радње ″ОРТО 
ПРЕМЕР″, Звонко Каитовић,предузетник,ул.Кнеза Милоша,бр.6,Лозница,из новембра 2017.год. 
-Елаборат геодетских радова   за подземне инсталације.урађен од стране самосталне геодетске радње  ″ОРТО 
ПРЕМЕР″, Звонко Каитовић,предузетник,ул.Кнеза Милоша,бр.6,Лозница, из новембра 2017.год. 



-Катастарско-топографски план , у размери 1:500, урађен од стране самосталне геодетске радње ″ОРТО ПРЕМЕР″, 
Звонко Каитовић,предузетник,ул.Кнеза Милоша,бр.6,Лозница,из новембра 2017.год.коју је оверио Звонко 
Каитовић,струк.инж.геодез. геодетска лиценца другог реда бр.02 0613 16. 
-Доказ о праву својине - препис листа непокретности број: 2418  К.О. Лозница,од 21.02.2018.год. 
-Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора на име Љиљане Лукић из Лешнице. 
 
 

Захтев је одбијен из следећих разлога:   
 

1/Земљиште  је уписано у лист непокретности број 2418 КО Лозница, у државини Трговинске радне 
организације„ДРИНА”Лозница,ОУР УГОСТИТЕЉСТВО Лозница, а објекат-гаража, у државини Веснe 
Драгојевић, из Земуна,ул.Миленка Павловића,бр.140/Д и Виолетe Малешевић- Радовић из Крагујевца, Града 
сирена,бр.24. 
 
2/Изграђени објекат је одступио у хоризонталном габариту, од Решења о одобрењу изградње привременог 
објекта бр. 351-1-393/87-05, од 20.08.1987.године, уместо пројектованих 3,00 мx5,00 м, изграђено је 3,33 мx5,48 
м,-према Елаборату геодетских радова. 

 
 
           

 
   

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 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16 )   
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 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 . 
      
                                              
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ: 

Славица Николић-Санадер ,дипл.инг.арх 

 
ШЕФ ОДСЕКА 
Весна Стефановић , дипл.инж.грађ. 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Владан Трипковић, дипл. пр.планер 

 
 
Доставити : 
-подносиоцу захтева , 
-у списе , 
-регистратору . 

 
 



 

 
 


