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

инвеститора ЈП,,Град''Лозница  из Лознице, ул.Георгија Јакшића бр.3,за издавање решења којим се 

одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи –  санација пута – клизишта 

на кп.бр. 15182,15184,15185,15186,15187,15188, 15192, 15197,15198,15199,15200,15201,15202  и 

15228  све у КO Лозница,  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  захтев ЈП ,,Град'' Лозница  из Лознице, ул.Георгија Јакшића бр.3 ,за издавање 

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

пута – клизишта на к.п.бр.15182,15184,15185,15186,15187,15188, 15192, 15197,15198,15199, 15200, 

15201,15202 и 15228 све у КO Лозница , као НЕПОТПУН. 

 

Уз захтев подносилац захтева није поднео следећу документацију: 

 

1. Сагласност за извођење предвиђених радова од власника,односно корисника или држаоца  

катастарских парцела бр. 15184,15185,15186,15187,15188, 15197,15198,15199,15200,15201,15202 и 

15228  КO Лозница . 

2.Графички део техничке документације се доставља у следећим форматима: 

 .dwg или .dwf (.dwfx) који су електронски потписани , или 

 .dwg или .dwf (.dwfx) који нису електронски потписани уз обавезно достављање и документа 

истог садржаја у  .pdf  формату који је електронски потписан. 

 

         Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у законском року  

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.          

  

     O б р а з л о ж е њ е 
 

           ИНВЕСТИТОР ЈП ,,Град'' Лозница из Лознице, ул.Георгија Јакшића бр.3 поднео је ,преко 

овлашћеног лица Алексић Пантелије,захтев Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице 

број:ROP-LOZ-7992-ISAW-1/2016,заводни број:  351-127/2016-V дана 28.04.2016. године и 

ослобођен је плаћања административне таксе на основу Одлуке о локалним административним 

таксама (Сл.лист Града Лознице број 11/13), за издавање решења којим се одобрава извођење радова 

из члана 145.Закона о планирању и изградњи– санација пута – клизишта на кп.бр. 

15182,15184,15185,15186, 15187, 15188, 15192, 15197,15198,15199,15200,15201,15202  и 15228  КO 

Лозница 

 



Уз захтев инвеститор је приложио :  

 

- Главну свеску бр. 048.15/Д-1(0) , идејни пројекат конструкције бр. 048.15/Д-1 (2/1), идејни 

пројекат саобраћајнице бр.048.15/Д-1 (2/2), идејни пројекат хидротехничких инсталација 

бр.048.15/Д-1 ( 3 )  урађених од стране ЈП Дирекције за планирање и урбанистичко планирање 

УРБОПЛАН Лозница, ул Кнеза Милоша 7/3 15300 Лозница, главни пројектант: Ненад Крстивојевић 

дипл.инж.грађ.број лиценце: ИКС 316Н87509.  

- Елаборат о геотехничким условима изградње бр.69/1 од 31.08.2015.,урађен од стране  Привредног 

друштва за инжењерске делатности и техничко саветовање ,, ПАШТРИЋАНАЦ,, Ваљево, 

овлашћено лице : Драган Петровић дипл. инж. геол. – директор,одговорни пројектант Ненад 

Гавриловић,лиценца бр 391 N160 14 ИКС  

- Доказ о уплаћеној накнади за за ЦЕОП у износу од 2000,00 динара 

-Локацијски услови преузети из предмета бр. ROP-LOZ-6144-LOC-1/2016  

 

 Увидом у приложену документацију, утврђено је да: 

Идејни пројекати урађени од стране ЈП Дирекције за планирање и урбанистичко планирање 

,,Урбоплан'' Лозница,  су достављени у  .pdf  формату који је електронски потписан, док се графички 

део техничке документације доставља у следећим форматима:.dwg или .dwf (.dwfx) који су 

електронски потписани , или .dwg или .dwf (.dwfx) који нису електронски потписани уз обавезно 

достављање и документа истог садржаја у  .pdf  формату који је електронски потписан. 

      Чланом 145. Став 2. 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),предвиђено 

је да се одобрење издаје инвеститору који има одговарајуће право на земљишту, односно објекту у 

складу са чланом 135. Овог Закона, те је потребно доставити сагласности власника или корисника 

предметних парцела, обзиром да се предметна санација клизишта не изводи само у путном земљишту. 

 

     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) . 

 

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

путем (,,Сл.гласник РС''бр.113/15) донети Закључак производи правно дејство уколико 

подносилац захтева у законском року  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. 
          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.инжењер             Милица Павловић,дипломирани правник                             

                                                                                

 


