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Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-13740-ISAWA-2/2018 

Заводни број:  351-169/2018-V 

Датум: 26.03.2018. 

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2. 

               

             Одељење за планирање и изградњу Градске управе, града Лознице, Одсек за 

спровођење обједињене процедуре и планирање поступајући по захтеву Града Лознице , 

ул.Карађорђева бр.2 ,поднетог преко пуномоћника ЈП ,,Лозница Развој'' Лозница, ул.Горгија 

Јакшића бр.3, овлашћеног лица Полић Драгослава из Лознице, за ИЗМЕНУ издатог Решења 

којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - Адаптација 

Вукове стазе Тршић - Троноша К.О. Тршић ,брoj: ROP-LOZ-13740-ISAW-1/2017, зав.бр. 

351-298/2017-V, од 19.05.2017.године ,а на основу чл.142. и 145. Закона о планирању и 

изградњи ( „Сл.гласник РС“,бр.72/09, 81/09-ис. , 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 

98/13-УС, 132/14 и 145/2014 )члана 29.Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС“ , бр.113/15, 96/16 и 120/17 ) и члана 136. 

Закона о општем управном поступку ( ,,Сл.гласник РС“, бр.18/16 ) доноси : 

 

Р Е Ш Е ЊЕ  

о измени и допуни Решења  

број: ROP-LOZ-13740-ISAW-1/2017 , зав.бр.351-298/2017-V , од 

19.05.2017.године 

 

 
            Став 1. диспозитива напред наведеног решења мења се тако што уместо навода : 

„Предрачунска вредност радова 6.748.429,40 динара без ПДВ-а“ стоји нови навод који 

гласи : „Предрачунска вредност радова : 13.029.431.40 динара без ПДВ-а“.  

 

У осталом делу Решењe којим се одобрава извођење радова брoj: ROP-LOZ-13740-ISAW-

1/2017, зав.бр. 351-298/2017-V, од 19.05.2017.године , на Адаптацији Вукове стазе Тршић - 

Троноша К.О. Тршић на више катастарских парцела , остаје непромењено . 
 

                                                     О б р а з л о ж е њ е   

 
           ИНВЕСТИТОР Град Лозница ,ул.Карађорђева бр.2, поднео је 23.03.2018. преко 

пуномоћника ЈП ,,Лозница Развој'' Лозница, ул.Горгија Јакшића бр.3, овлашћеног лица Полић 

Драгослава из Лознице, захтев  Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице број: ROP-

LOZ-13740-ISAWA-2/2018;заводни број:  351-169/2018-V.године, за ИЗМЕНУ издатог Решења 

којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - Адаптација 

Вукове стазе Тршић - Троноша К.О. Тршић ,брoj: ROP-LOZ-13740-ISAW-1/2017, зав.бр. 

351-298/2017-V, од 19.05.2017.године. 

 

     Уз захтев је приложена следећа документација :  

  

- Главна свеска бр. 017.17-1/Д, и пројекат саобраћајнице бр. 017.17-1/Д. урађен од стране ЈП за  

  управљање ,планирање и пројектовање ,,ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ ,,ЛОЗНИЦА,ул.Георгија    

  Јакшића бр.3 од марта 2018. 

- Овлашћење Градске управе бр.1324/2017-III1 од 27.07.2017. 

- Овлашћење од 22.03.2018.  
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- Доказ о уплаћеној накнади за Централну евиденцију у износу од 2000,00 динара. 

- Сагласност власника кп.бр. 1417/3,1409,950/5 и 950/6 КО Тршић. 

 

              За издавање овог решења није наплаћена републичка административна такса утврђена 

на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 

43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин.изн., 

93/2012, 47/2013- усклађени дин.изн., 65/2013, 57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени 

дин.изн., 83/2015 и 112/2015) . 

 

               Поступајући по поднетом захтеву овај орган  утврдио  је увидом у приложену 

документацију да су испуњени формални услови за поступање по захтеву и да је приложена 

сва документација прописана  сходно члану 69. и члану 142. и 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), чланова 28.и 29. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр.113/15,96/16 и 

120/17) и члана 136. Закона о општем управном поступку ( ,,Сл.гласник РС“, бр.18/16 ) из ког 

разлога је и одлучено као у диспозитиву Решења.  

 

       ПРАВНA ПОУКA: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 

8 дана од дана пријема решења. 

 

       Жалба се предаје електронским путем преко АПР-а,са уплатом на име таксе у износу од 

460,00 динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 позив на бр. 97 18-059 Буџет РС  и 200,00 

динара а жиро рачун 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 приход Градске управе града 

Лозница. 

 

Достављено:  

 подносиоцу захтева, 

 грађевинској инспекцији, 

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

 

 

                Обрадио:                                                        

         Оливера Марковић 

 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

Весна Стефановић,дипл.грађ.инж.                           Владан Трипковић,дипл.пр.планер                             

 


