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 Градскa управа Града Лозница - Одељење за планирање и изградњу,  поступајући по захтеву 

инвеститора Града Лознице ,ул.Карађорђева бр.2,за издавање решења којим се одобрава извођење 

радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградња Дечијег игралишта у бањском 

парку у Бањи Ковиљачи на кп.бр.448/1 К.О. Бања Ковиљача , на основу члана 8 ђ.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) и  чланова 42.,43.,44.,.......49. Правилника о 

садржини,начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објекта (,,Сл.гласник РС''бр.23/15 и 77/15),  члана 28 и 29.Правилника о поступку 

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

59.став 2.и члана 92.Закона о општем управном поступку ( ,,Сл.гласник бр.18/16) доноси: 

 

Закључак 

 
         ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Града Лознице ,ул.Карађорђева бр.2, за издавање решења којим се 

одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - изградња Дечијег 

игралишта у бањском парку у Бањи Ковиљачи на кп.бр.448/1 К.О. Бања Ковиљача, као 

НЕПОТПУН. 

 

Уз захтев није поднета следећа документација: 

 

1. Потребно је прибавити Локацијске услове у складу са чланом 2.Уредбе о локацијским 

условима (,,Сл.гласник РС'' број 35/15 и 114/2015) 

 

    Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у законском року  од 

10 дана од дана пријема овог Закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на 

интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС, не поднесе усаглашен захтев, уз који се не 

плаћа административна такса и не прилаже документација поднешена уз захтев који је 

одбачен,а све у складу са чланом 8ђ.став 4.Закона о планирању и изгрдњи.                  

 

         Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 

захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног 

плаћања административне таксе, односно накнаде и накнаде за Централну евиденцију.                              

  

O б р а з л о ж е њ е 
         

   ИНВЕСТИТОР  Град Лозницa ,ул.Карађорђева бр.2, поднео је преко пуномоћника ЈП,,Лозница 

Развој'' овлашћеног лица Полић Драгослава из Лознице ,захтев Одељењу за планирање и изградњу 

Града Лознице број: ROP-LOZ-31669-ISAW-1/2017,заводни број:  351-715/2017-V дана 12.10.2017. 

године, за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и 

изградњи – изградња Дечијег игралишта у бањском парку у Бањи Ковиљачи на кп.бр.448/1 К.О. 

Бања Ковиљача. 

 

      Уз захтев је приложена следећа документација : 

  

- Главну свеску бр.025.17/Д и идејно архитектонско решење бр.02.17/Д-А,урађену од стране ЈП за  

  управљање, планирање и пројектовање ,,ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ'', ул Георгија Јакшића бр.3,а главни  



  пројектант је Драгана Јовановић, дипл. инж. арх.број лиценце: 300 G796 08. 

- Овлашћење Града Лознице од 27.07.2017. 

- Овлашћење за подношење захтева од 12.10.2017. 

- Копија плана и Препис листа непокретности бр.4314 КО Бања Ковиљача, бр 952-1/17-3559 од   

  18.09.2017 издата од службе за катастар непокретности Лозница. 

- Геодетски снимак урађен од стране БГИП,,Земљомер''Лозница од септембра 2017. 

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

 

Предметна катастарска парцела бр. 448/1 КО Бања Ковиљача   налази се у оквиру културног добра , 

просторно-културно историјске целине – комплекса Бање Ковиљаче,утврђеног одлуком СО 

Лозница,бр.06-16/89 од 23.06.1989.год ( Сл.Лист Општине Лозница бр.3 од 26.06.1989. ), а што је 

правни основ примене одредби Закона о културним добрима.  

          Чланом 32.став1.тачка 2. Закона о културним добрима (,,СЛ.гласник РС'',бр.71/94 , 52/11 – 

др.закони и 99/11 –др.закони) прописано је да сопственик не сме да:раскопава, 

руши,преправља,презиђује,прерађује или врши било какве радове који могу нарушити својства 

културног добра без утврђених услова и сагласности надлежног органа , у овом случају ,Завода за 

заштиту споменика културе ,,Ваљево''.  
Дечија игралишта спадају у посебна врста објеката за које није потребно прибављати акт 

надлежног органа за градњу, односно акт за извођење радова сходно члану 144.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),али обзиром да се предметна катастарска парцела бр. 

448/1 КО Бања Ковиљача налази  у оквиру културног добра потрбно је исходовати услове и 

сагласност надлежног органа - Завода за заштиту споменика културе ,,Ваљево'' кроз процедуру 

издавања Локацијских услова у складу са чланом 2.Уредбе о локацијским условима (,,Сл.гласник 

РС'' број 35/15 и 114/2015). 

 

     За издавање овог решења нису наплаћене 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). 

 

Како је у поступку утврђено да у конкретном случају нису испуњени сви формални услови за даље 

поступање по захтеву, решено је као у диспозитиву овог Закључка у складу са члановима  8 ђ.и 

чланом 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 чланом  29.Правилника о 

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

96/16). 

 

     У складу са чланом 29.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (,,Сл.гласник 

РС''бр.113/15 и 96/16) донети Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у 

законском року  од 10  дана од дана пријема овог Закључка,а најкасније у року од 30 дана од 

објављивања на интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС, не поднесе усаглашен захтев, уз 

који се не плаћа административна такса и не прилаже поднета документација. 

 

У складу са чланом 29.став 12.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем ( ,, Сл.гласник РС '' бр.113/15 и 96/16) подносилац захтева може само једном 

искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације 

поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде и 

накнаде за Централну евиденцију. 

 

          ПРАВНА ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор,електронским 

путем,преко Цеоп-а, Градском већу града Лознице у року од 3 дана од дана пријема овог Закључка. 

 

Достављено:  

- подносиоцу захтева, 

- у предмет 

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



 

 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

__________________________                               ______________________________ 

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