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Лозница , Карађорђева 2  
 
               
             Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву 
инвеститора Раденка Каитовића, из Доњих Недељица,бб, Лозница, за  издавање употребне дозволе за  
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ на к.п. 1082/1 КО Доње Недељице,  а на основу члана 4. ставови 4. и 6. Закона о 
озакоњењу ( „Сл.гласник РС“, бр.96/15 и 83/18 ) и члана 136. Закона о општем управном поступку ( 
„Сл.гласник РС“, бр.95/2018 ) , доноси : 
 

РЕ Ш Е Њ Е 

   
 ОДБИЈА СЕ захтев , инвеститора, Раденка Каитовића, из Доњих Недељица,бб, Лозница, за 

издавање употребне дозволе, /захтев поднет преко пуномоћника Сретена Игњатовића,из Лознице /за 
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ на к.п. 1082/1 КО Доње Недељице, број:ROP-LOZ-8385-IUPH-2/2020 , заводни број: 
351-274/2020-V , поднет дана 14.04.2020.године, КАО НЕОСНОВАН .  
 
 
       О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

    
 

Инвеститор Раденко Каитовић, из Доњих Недељица,бб, Лозница, /преко пуномоћника Сретена 
Игњатовића,из Лознице /, поднео је захтев овом Одељењу, кроз ЦИС, број:ROP-LOZ-8385-IUPH-2/2020, 
зав.број: 351-274/2020-V, дана 14.04.2020. године, за издавање УПОТРЕБНЕ дозволе за СТАМБЕНИ 
ОБЈЕКАТ на к.п. 1082/1 КО Доње Недељице.  
 
 У поступку који је претходио доношењу овог решења утврђено је :  
- Да инвеститор поседује Решење о одобрењу за изградњу објекта - легализацију објекта бр. 351-
639/2006-V од 12.06.2007. године, које је издато од Одељења за планирање и изградњу Градске управе 
Града Лозница , са Пројектом изведеног објекта урађеним од стране Друштва за пројектовање и 
инжењеринг„ПИН“ Д.О.О. Лозница,из маја 2007.год. оверен од стране  пројектанта за архитектуру-Живка 
Стефановића,дипл.инг.арх. и пројектанта за конструкцију-Гојка Грбића,дипл.инг.грађ., а према члану 4. 
ставови 4. и 6. Закона о озакоњењу ( „Сл.гласник РС“, бр.96/15 и 83/18 ) , поступак легализације , у 
коме је издато решење о грађевинској дозволи , али не и решење о употребној дозволи , се 
ОКОНЧАВА у складу са чланом 4. ставови 4. и 6. Закона о озакоњењу ( „Сл.гласник РС“, бр.96/15 и 
83/18 ) који гласи :  

„Изузетно од става 2. овог члана , ако је у поступку легализације издато решење о 
грађевинској дозволи , али не и решење о употребној дозволи , такав поступак се окончава у складу 
са одредбама овог закона , односно надлежни орган доноси решење о озакоњењу , без спровођења 
поступка прописаног овим законом“.  
 
Из свега напред изнетог ово Одељење је утврдило да је захтев неоснован и у складу са чланом 4. ставови 4. 
и 6. Закона о озакоњењу ( „Сл.гласник РС“, бр.96/15 и 83/18 ) и чланом 136. Закона о општем управном 
поступку ( „Сл.гласник РС“, бр. 95/2018 ) одлучило као у диспозитиву овог 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 преко овог Одељења , путем ЦЕОП-а са уплатом одговарајуће таксе за ЦЕОП и са 
уплатом на име таксе у износу од 480,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 , позив на број: 97 , 
18-059 , Буџет РС и 200,00 динара на жиро рачун 
 
                      
ШЕФ ОДСЕКА 
Весна Стефановић , дипл.инж.грађ. 

                                                                                                                      
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Владан Трипковић, дипл. пр.планер 

 
Достављено: 

-Подносиоцу захтева 

-у списе  
-регистратору 
 
 
 
 
 
 


