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

обједињене процедуре и планирање поступајући по усаглашеном захтеву Ивице Мићановића, из 

Лознице,ул. Боре Станковића, бб, преко пуномоћника Невене Јанковић, из Лознице  ,за 

извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи -  инвестиционо одржавање стана 

бр.1, у приземљу зграде за колективно становање,у Лозници, у улици Вука Караџића, бр 1,на 

кп.бр.8342 КО Лозница, на основу члана 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 58.Закона о општем управном 

поступку (,,Сл.лист СРЈ''бр.33/97,31/01 и ,,Сл.гласник бр.30/10 и 18/16 ) доноси: 

 

Закључак  

 
         ОДБАЦУЈЕ СЕ  усаглашени захтев Мићановић Ивице из Лознице,ул.Боре Станковића 

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

планирању и изградњи - инвестиционо одржавање стана бр.1 у приземљу , зграде за 

колективно становање, на кп. 8342 у КО Лозница, као НЕПОТПУН. 

 

O б р а з л о ж е њ е 
 

           Инвеститор  Ивица Мићановића, из Лознице,ул. Боре Станковића, бб, поднео је, преко 

пуномоћника Невене Јанковић, из Лознице,усаглашени  захтев, електронским путем, Одељењу 

за планирање и изградњу Града Лознице дана 24.04.2017. године за извођење радова из 

члана 145.Закона о планирању и изградњи – за инвестиционо одржавање, стана бр.1, у 

приземљу зграде за колективно становање,у Лозници, у улици Вука Караџића, бр 1,на 

кп.бр.8342 КО Лозница,број: ROP-LOZ-5800-ISAWHA-2/2017;заводни број:  351-224/2017-V.  

 

   Уз захтев је приложена следећа документација :  

 

- Изјава станара зграде и изјава Мићановић Ивице; 

- Технички опис и попис радова  са предмером и предрачуном урађен од стране СБЗП ,,WALL''   

  из Лознице, ул.Кнеза Милоша бр.16 ; 

- Овлашћење од 03.03.2017. 

- Копија плана са Изводом из листа непокретности број: 6233 КО Лозница , бр:953-1/16-992  од     

  15.11.2016. издате од Службе за катастар непокретности Лозница; 

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

-Доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 780,00.   

 

  Разлог за одбацивање закључком  претходно поднетог захтева бр.ROP-LOZ-5800-ISAW-

1/2017 од 21.03.2017.године, као непотпуног, наведено је да недостаје: ,, Одлука Скупштине 

стамбене заједнице  о сагласности ,пошто се изведени радови од стране инвеститора односе на 

заједничке делове зграде колективног становања (фасаде),сходно члану 42.став 1.тачка 8.Закона о  

становању и одржавању зграда (,,Сл.гласник РС''бр.104/2016)“. 

   



  

 

      Ово Одељење је, увидом у Решење бр.356-98/2016-08 од 22.11.2016.год , које је издала 

грађевинска инспекција Градске управе Лозница, инвеститору Мићановић Ивици из Лознице,а 

којим му се налаже да врати стамбени простор у првобитно стање,стан површине 55 м2,лоциран 

у приземљу зграде за колективно становање у Лозници ,улица Вука Караџића, констатовало  да 

се не ради о пријављеним радовима на инвестиционом одржавању стана у згради 

колективног становања , већ о изведеним радовима који захтевају сагласност Скупштине 

станара, јер се изводе радови на једном делу заједничке фасаде зграде колективног 

становања. 

 

       Одељењу за планирање и изградњу је дана 21.12.2016.године достављена Молба Скупштине 

станара зграде,ул.Вука Караџића бр.1 у Лозници, оверена печатом Скупштине зграде и потписом 

председника Скупштине зграде,Владимиром Тадићем, да се Мићановић Ивици не изда дозвола за 

адаптацију двособног стана у 2 јединице:једнособан стан и пословни простор(локал). 

 

Приложена неоверена изјава станара и изјава Мићановић Ивице, без броја и датума, 

која се односи на промену намене стамбеног у пословни простор се не може прихватити као 

сагласност у смислу члана 42.став 1.тачка 8.Закона о  становању и одржавању зграда 

(,,Сл.гласник РС''бр.104/2016)“, а поготову имајући у виду да се захтев односи на 

инвестиционо одржавање објекта, те  једно с другим није усаглашено. 

 

        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) и члана 42.став 1.тачка 8.Закона о  становању и одржавању 

зграда (,,Сл.гласник РС''бр.104/2016). 

 

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.                               Милица Павловић,дипл. правник                                                      

 

  


