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

усаглашеном захтеву инвеститора Мирковић Ивана из Лешнице,ул.Станка Ореља бр.10 , за издавање 

решења којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградња 

помоћног објекта – магацин репроматеријала за воћњак са просторијом за хидрофор на кп.бр.1798 КО 

Лешница  ,  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 члана 58.Закона о општем управном поступку (,,Сл.лист 

СРЈ''бр.33/97,31/01 и ,,Сл.гласник бр.30/10) доноси: 

 

Закључак 

 
         ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашен захтев Мирковић Ивана из Лешнице,ул.Станка Ореља бр.10,за 

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

изградња помоћног објекта – магацин репроматеријала за воћњак са просторијом за хидрофор на 

кп.бр.1798 КО Лешница  , као НЕПОТПУН. 

         Уз захтев подносилац захтева није поднео следећу документацију: 

 

1.Доказ о извршеној промени намене земљишта из пољопривредног у грађевинско земљиште.  

                                                

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

електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр.113/15) 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 Мирковић Иван из Лешнице,ул.Станка Ореља бр.10, поднео је преко 

пуномоћника ,Лукић Љиљане Пр пројектни биро Лозница,Булевар Доситеја Обрадовића 6, 

овлашћеног лица Лукић Љиљане , усаглашен захтев Одељењу за планирање и изградњу Града 

Лознице број: ROP-LOZ-2217-ISAWHA-2/2016,заводни број:  351-80/2016-V дана 06.04.2016. 

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

планирању и изградњи– изградња помоћног објекта – магацин репроматеријала за воћњак са 

просторијом за хидрофор на кп.бр.1798 КО Лешница,спратности приземље,површине бруто 

22,00 м2. 

Уз захтев инвеститор је приложио : 

   - Локацијске услове број 351-255/2015- V од 29.12.2015. 

- Главну свеску и идејни пројекат урађен од стране Лукић Љиљане,Пр пројектни биро Лозница    

- Катастарско-топографски план урађен од стране СГР ,, Геопремер '' Лозница 

- Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 1050,00  динара   

- Овлашћење инвеститора дато Лукић Љиљани Пр пројектни биро Лозница од 22.02.2016.   



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

 

 Увидом у приложену документацију, утврђено је да: 

-Није достављен доказ о извршеној промени намене земљишта из пољопривредног у грађевинско 

земљиште  (услов из локацијских услова за издавање решења по чл.145.Закона). 

 

   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 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), 

одлучено је као у диспозитиву овог закључка. 

                                                  

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

електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр.113/15) 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. 
  

      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 430,00 

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

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

 

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.инжењер             Милица Павловић,дипломирани правник                             

                                                                                

 


