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            Градска управа Града Лозница – Одељење за планирање и изградњу поступајући по 

захтеву који је поднео  Милинко Тејић,из Корените, Лозница,преко пуномоћника Глишић 

Зорана, из Корените, за издавање употребне  дозволе за пословни простор,два локала  , 

настала адаптацијом-поделом једног локала, у приземљу стамбено-пословног објекта, на 

катастарској парцели бр.3778 К.О. Лозница , а на основу чланова 8,8д, 8ђ. А у вези 

члана134став 2 и члана 158. Став 3.Закона о планирању и изградњу ( „Сл.гласник РС“, 

бр.72/09 , 81/09 , испр.64/10-одлука УС, 24/11 , 121/12 , 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 

98/13-одлукаУС, 132/14 и 145/14 ) , члана 44 Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре ( ,,Сл. гласник РС“, бр.113/15 ) и члана 192. Закона о општем управном поступку ( 

„Сл.лист СРЈ“, бр.33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10 )  доноси : 

 

ЗАКЉУЧАК 

     
          

ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев који је поднео  Милинко Тејић,из Корените, Лозница,преко 

пуномоћника Глишић Зорана, из Корените, за издавање употребне  дозволе за пословни 

простор,два локала  , настала адаптацијом-поделом једног локала, у приземљу стамбено-

пословног објекта, на катастарској парцели бр.3778 К.О. Лозница,
 број: ROP-LOZ-22021-IUP-

1/2016 , заводни бр.351-389/2016-V , поднет дана 31.08.2016. годинe, због неиспуњености 

формалних услова за поступање, КАО НЕПОТПУН.            
                       

O б р а з л о ж е њ е 

 
           

Инвеститор  Милинко Тејић,из Корените, Лозница,преко пуномоћника Глишић Зорана, 

из Корените, поднео је захтев заведен под бројем ROP-LOZ-22021-IUP-1/2016,заводни број: 

351-389/2016 –V,дана 31.08.2016.године,за издавање употребне  дозволе за пословни 

простор,два локала  , настала адаптацијом-поделом једног локала, у приземљу стамбено-

пословног објекта, на катастарској парцели бр.3778 К.О.  

 

На основу чл.43 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем(,,Сл. гласник РС“, бр.113/15 ), прописано је да по пријему захтева за издавање 

употребне дозволе, надлежни орган проверава испуњеност формалнихуслова за 

поступањепо захтеву и то: 

1/надлежност за поступање по захтеву,односно пријави 

2/да ли је подносилац захтева лице које у складу са законом може бити подносилац 

захтева, односно пријаве 

3/да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке 



4/ да ли је уз захтев приложена сва документација прописана Законом и подзаконским 

актима 

иложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима 

5/да ли је уз захтев приложен доказ о уплатипрописане накнаде ,односно таксе 

  

У складу са чланом 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем,надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за 

поступање и утврдио да уз захтев за издаваље употребне дозволе инвеститор  преко 

пуномоћника  НИЈЕ приложио следеће:  

 

1/Елаборат геодетских радова за изведени објекат
 

2/Елаборат геодетских радова за подземне инсталације 

 

Имајући у виду напред наведене недостатке, овај орган је на основу својих 

овлашћења из члана 44 став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем,донео одлуку као у диспозитиву овог закључка. 

У складу са чланом  44.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  такса  и накнада. 

 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. 

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,преко ЦЕОП-а, Градском већу града 

Лознице, у року од 3 дана од дана пријема  Закључка,преко овог Одељења, таксрана са 430 

дин. Републичке административне таксе 

 

                       

                             

Шеф Одсека:                                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                          

                                                                                                     ___________________________ 

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

 

    

 


