
 

 

Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број:ROP-LOZ-14711-CPI-2/2016 

Заводни број:  351-316/2016-V 

Датум: 04.08.2016. 

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2 

 
 Градска управа града Лозница-Одељење за планирање и изградњу поступајући по 
захтеву Љубинке Wenisch,за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног 
објекта,на катастарској  парцели бр.15605  К.О.Лозница , на основу чланова 8ђ и 135. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 , 81/09-исправка,64/10 УС , 
24/11,121/12,42/ 13-УС, 50/13-УС,98/13-УС, и 132/14 и 145/14), чланова 16, 17, и 
18.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
("Сл. гласник РС", бр. 113/15), и члана 210 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист 
СРЈ'' бр.33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС", бр. 30/10), доноси 

Закључак 
 

         ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Љубинке Wenisch  из Лознице,ул.Делиградска, бр.7, за 

издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта,на катастарској  

парцели бр.15605  К.О.Лозница, као НЕПОТПУН. 

 

      1.Недостаје доказ о одговарајућем праву на земљишту, јер је Љубинка Wenisch 

евидентирана као држалац,а не власник или корисник земљишта и постоји терет на 

предметној парцели. 

 

         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 изградњи.                  

  

O б р а з л о ж е њ е 

 

           ИНВЕСТИТОР Љубинке Wenisch  из Лознице,ул.Делиградска, бр.7, поднела је преко 

пуномоћника Лукић Љиљане,захтев Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице 

број: ROP-LOZ-14711-CPI-2/2016,заводни број:  351-316/2016-V дана 01.08.2016. године, за 

издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта,на катастарској  

парцели бр.15605  К.О.Лозница. 

 

      Уз захтев је приложена :  

- Главна свеска и идејни пројекат архитектуре урађен од стране Лукић Љиљане,Пр 

пројектни биро    Лозница  

-  Копија плана са листом непокретности бр.4838 КО Лозница оверен од СКН Лозница 

бр.953-1/16- 479 од 16.06.2016. 

- Катастарско-топографски план урађен од стране ,, ГЕОДЕТ ДБ ''Лозница од јуна 2016. 

- Овлашћење инвеститора дато Лукић Љиљани  05.05.2016.   

- Доказ о уплаћеној накнади за Централну евиденцију у износу од 3000,00 динара. 

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

- Доказ о уплати Градске административне таксе у износу од 525,00 динара 

 
 Како је у поступку утврђено да у конкретном случају нису испуњени сви формални 
услови за даље поступање по захтеву овај орган је на основу својих овлашћења из 



члана 18.став1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем,донео одлуку као у диспозитиву овог закључка. 
У складу са чланом 17.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15),донети Закључак не производи правно 
дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка , 
а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Градске 
управе града Лознице, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклни све недостатке, не 
доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа 
административна такса из члана 16.став2.тачка 3, овог правилника. 
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који 
је одбачен и поновнг плаћања административне таксе,односно накнаде. 
Ако уз усаглашени захтев подносилац захтева достави измењен документ у односу на 
документ који је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступити по том 
измењеном документу. 
Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за 
одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право на подношење 
усаглашеног захтева. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог Закључка  може се изјавити приговор 

Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема  Закључка,преко овог 

Одељења. 

                         

                               

  

Шеф Одсека:                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                                                                                                                                            

Весна Стефановић,дипл.инг.грађ                                          Милица Павловић, дипл.правник 

 

 

 

 

 

  


