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 Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лозница, решавајући по 

предлогу Друштва за производњу, промет и услуге ,,МН'' д.о.о. Лозница за понављање 

поступка против коначног решења : ROP-LOZ-3317 ISAW-1/2017 заводни број 351-

67/2017-V од 20.02.2017. године којим је Јеринић Владимиру из Трбушнице – Лозница 

одобрено извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи – изградња 

ограде унутар кат. парцеле 4545/8 у КО Лозница, на основу члана 245., 246 и 248. у вези са 

чланом 239. став 1. тачка 9. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ број 33/97, 

31/01 и Сл. гласник РС“, број 30/10) и члана 145. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. 

гласник РС“ број 72/09), доноси:             

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

 

 

 

 I ДОЗВОЉАВА се понављање поступка окончаног решењем Одељења за 

планирање и изградњу – Одсека за спровођење обједињене процедуре и планирање ROP-

LOZ-3317-ISAW-1/2017 заводни број 351-67/2017-V од 20.02.2017. године којим је Јеринић 

Владимир из Трбушнице – Лозница одобрено извођење радова из члана 145. Закона о 

планирању и изградњи – изградња ограде унутар кат. парцеле 4545/8 у КО Лозница. 

 

II ПОНИШТАВА се решење Одељења за планирање и изградњу – Одсека за спровођење 

обједињене процедуре и планирање ROP-LOZ-3317-ISAW-1/2017 заводни број 351-

67/2017-V од 20.02.2017. године којим је Јеринић Владимиру из Трбушнице – Лозница 

одобрено извођење радова постављање ограде унутар кат. парцеле 4545/8 у КО Лозница на 

основу члана 145. Закона о планирању и изградњи. 

 

III ОДБИЈА се захтев Јеринић Владимиру из Трбушнице – Лозница за извођење по пријави 

радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи – изградња ограде унутар кат. 

парцеле 4545/8 у КО Лозница као неоснован. 

 

 
 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Друштво за производњу, промет и услуге ,,МН'' д.о.о. Лозница из Лознице, поднело је 

предлог за понављање поступка овом Одељењу дана 14.03.2017. године, окончаног 

решењем  ROP-LOZ-3317 ISAW-1/2017 заводини број 351-67/2017-V од 20.02.2017. године 

којим је инвеститору Јеринић Владимиру из Трбушнице – Лозница одобрено извођење 

радова постављањем ограде на катастарској парцели 4545/8 КО Лозница у складу са 

чланом 145. Закона о планирању и изградњи.  

У свом предлогу за понављање поступка предлагач је навео да је предметна катастарска 

парцела формирана у незаконито спроведеном поступку Републичког геодетског завода – 

Службе за катастар непокретности Лозница, на тај начин што је по њиховим наводима 

дошло до промене у својинском правима и на тај начин подносиоцу предлога одузето 

сувласништво на истој. Такође је у предлогу наведено, да на делу кат. парцеле 4545/2 (од 

које је формирана парцела 4545/8), односно некадашње парцеле број 754/1 постоји део 

пута који је наставак пута на парцели 4542/3 и представља приступ у саобраћајницу од 

улице Републике Српске до парцеле 4545/1 који део пута је био уцртан у катастру и 

постојао је приликом излагања 2010. године а потом 2014. године пре покретања спорних 

поступака. 

Поступајући по поднетом предлогу, дана 06.04.2017. године и 01.02.2018. године одржане 

су јавне расправе у присуству пуномоћника предлагача поступка и овлашћеног 

пуномоћника Јеринић Владимира, адвоката из Београда.  

На одржаним расправама пуномоћник за ,,МН'' д.о.о. Лозница, Мирослав Ерцеговчевић 

адв. из Београда је посебно истакао чињеницу да имовински односи на предметној 

катастарској парцели нису решени о чему је као доказ приложено решење број 07-3952-02-

23-1875/2017 од 22.03.2017. године којим је Служби за катастар непокрентонисти предмет 

враћен на поновни поступак и одлучивање. 

Овлашћени пуномоћник Јеринић Владимира адвокат из Лознице Радомир Ђунић је изјавио 

да је неспорна чињеница да је власник кат. парцеле број 4545/8 КО Лозница Јеринић 

Владимир, на основу правоснажног решења Агенције за реституцију број 46-003233/12 од 

29.09.2017. године којим је именованом враћено право својине на предметној катастарској 

парцели. 

Предложено је да се по службеној дужности прибаве списи предмета број 952-02-09-

614/2016 и списи број 952-02-7111/2013ц. 

Сходно члану 246. Став 1. Закона о општем управном поступку првостепени орган је 

утврдио да је предлог за понављање поступка благовремен, да га је понело овашћено лице 

и да је околност на којој се заснива предлог за понављање поступка учињена вероватном, 

пошто заинтересованом представнику ,,МН'' д.о.о. Лозница није дата могућност да 

учествује у поступку.  

Утврдивши да су испуњени услови из члана 246. став 1. Закона о општем управном 

поступку Одељење је провело процедуру извођења доказа за радње поступка које треба 

поновити, недоносећи посебан закључак којим се понављање дозвољава, у циљу 

економичности поступка.  

На основу изведених доказа констатовано је следеће чињенично стање:  

Закључком број 351-68/2017-V од 16.11.2017. године на основу члана 175. Закона о 

општем управном поступку, одређен је вештак грађевинске струке по службеној дужности 

ради извођења доказа вештачењем, односно изјашњавања на околности из предлога за 

понављање поступка д.о.о. ,,МН'' из Лознице.  



На основу налаза судског вештака утвђено је да су за кат. парцелу број 4545/8 и 4545/9 

издата решења за постављање ограде унутар граница истих, а дуж граница између парцела 

4545/8 и 4545/9 није предвиђена ограда.  

Приступ изграђеним објектима на кат. парцели број 4545/1 предвиђен је са јавног пута, 

кат. парцеле број 4546 и даље преко кат. парцеле број 4542/3. Парцеле број 4542/3 и парела 

4545/1 нису повезане, односно радвојене су кат. парцелом 4545/8.  

На кат. парцели број 4545/1 која је у власништву ,,МН'' д.о.о. Лозница, према налазу 

судског вештака евидентирана су два објекта. Објекат број 1 зграда за коју није позната 

намена се катастарски води као објекат изграђен без грађевинске дозволе, а обејекат број 2 

– зграда пословних услуга се катастарски води као објекат изграђен са употребном 

дозволом.  

Судски вештак, грађевинске струке, Драгослав Мићић, дипл. инг. грађевине у свом налазу 

се децидирано изјаснио да би постављањем ограде око кат. апрцеле број 4545/8 био 

онемогућен приступ објектима на кат. парцели број 4545/1 како је предвиђено пројектном 

документацијом из грађевинске дозволе број 351-36/2010-V од 02.09.2010. године са јавног 

пута кат. парцела бр. 4546, преко кат. парцеле бр. 4542/3 и преко кат. парцеле број 4545/8.  

Из предложене документације и прибављених доказа у поновљеном поступку, констатује 

се да је решењем Републичког геодетског завода Београд под бројем 952-02-23-695/2017 од 

30.01.2017. године поништен Закључак Службе за катастар непокретности Лозница број 

952-02-9-614/2016ц од 13.12.2016. године којим је одбачен предлог за понављање поступка 

подносиоца предлога Друштво за производњу, промет и услуге ,,МН'' д.о.о. Лозница из 

Лознице и списи предмета враћени на поновни поступак и одлучивање.  

Такође је по службеној дужности тражен извештај од Службе за катастар непокрентости у 

предмету број 952-02-7111/2013ц собзиром да је од кат. парцеле 4545/2 без сагласности 

подносица овог предлога као тадашњег сувласника ове парцеле, формирана предметна кат. 

парцела бр. 4545/8 КО Лозница. Дописом Службе за катастар непокрентости број 952-

1291/2017 од 24.08.2017. достављени су списи предмета број 952-02-7111/2013ц а према 

њиховом извештају предмет број 952-029-614/2016ц налази се код другостепеног органа на 

одлучивању.  

У поновљеном поступку накнадно је утврђена околност да је решењем Министарства 

финансија РС у Београду, број 46-00-01556/2017-13 од 29.11.2017. године поништен 

закључак Агенције за реституцију РС подручне јединице Крагујевац број 46-003233/2012 

од 29.09.2017. којим је одбачена жалба Друштва за производњу, промет и услуге ,,МН'' 

д.о.о. Лозница из Лознице изјављена против правоснажног делимичног решења Агенције 

за реституцију којим је враћена имовина и утврђено право својине Владимиру Јеринићу из 

Трбушнице, између осталог и на кат. парцели број 4545/8 и 4545/9 у КО Лозница и 

предмет враћен на поновни поступак и одлучивање.  

Одредбама члана 248. у вези са чланом 239. Став 1. Тачка 9. Закона о општем уптавном 

поступку је прописано да на основу података прибављеним у ранијем и у поновљеном 

поступку, орган доноси решење о управној ствари која је била предмет поступка и њиме 

може решење, које је било предмет понављања поступка, оставити на снази или га 

заменити новим. У случају замене решења с обзиром на све чињенице и околности орган 

може раније решење поништити или укинути. 

На основу проведеног доказног поступка и утврђеног чињеничног стања, да представнику 

Друштва за производњу, промет и услуге ,,МН'' д.о.о. Лозница из Лознице није дата 

могућност да учествује у поступку доношења решења по члану 145. Закона о планирању и 

изградњи за постављање ограде на кат. парце број 4545/8 КО Лозница, и ако је накнадно 

доказао да има правни интерес за учешће у истом, што је сходно члану 248. у вези са 



чланом 239. став 1. така 9. Закона о општем управном поступку, одлучено као у 

диспозитиву решења.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре Београд у року од 15 дана од дана пријема 

овог закључка.  

Жалба се предаје преко овог Одељења таксирана са 460,00 динара административне таксе 

на жир.рачун број 840-742221843-57 Буџет РС позив на број 97 18-059 и 200,00 на жир. 

Рачун број 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 Приходи Градске управе Лозница.  

 
Достављено: 

- Јеринић Владимиру 

- ,,МН'' д.о.о. Лозница 

- У списе 

  

Обрадила  

 

________________ 

Милица Павловић 

 

                                            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА               
                                                                         ____________________________ 

                                                                        Владан Трипковић, дипл. просторни планер  

         


