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

инвеститора ,,Пејак Хандел'' ДОО Бања Ковиљача, ул.Маршала Тита бр.146,за издавање решења 

којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – промена намене 

са адаптацијом,реконструкцијом и проширењем ЕД капацитета уз извођење радова ,постојећег 

спортско-рекреативног објекта са изложбеним простором са услужно комерцијалним садржајем у 

производни погон лаке индустрије ,категорија објекта В,класификациона ознака 125103 ,  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),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 ,,Пејак Хандел'' ДОО Бања Ковиљача (ЈМБГ:20315482) ул.Маршала 

Тита бр.146,за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о 

планирању и изградњи - промена намене са адаптацијом,реконструкцијом и проширењем ЕД 

капацитета уз извођење радова ,постојећег спортско-рекреативног објекта са изложбеним простором 

са услужно комерцијалним садржајем у производни погон лаке индустрије ,категорија објекта 

В,класификациона ознака 125103,на кп.бр.179/18 КО Бања Ковиљача , као НЕПОТПУН. 

 

1.Потребно је прибавити Локацијске услове у складу са чланом 2.Уредбе о локацијским условима 

(,,Сл.гласник РС'' број 35/15 и 114/2015)  

 

         Овај Закључак 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 – www.loznica.rs,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 изгрaдњи.   

         

  

O б р а з л о ж е њ е 

 
 

           ИНВЕСТИТОР ,,Пејак Хандел'' ДОО Бања Ковиљача (ЈМБГ:20315482) ул.Маршала Тита 

бр.146, поднео је преко пуномоћника Душана Лечића из Београда,директора фирме ,,Structur Design '' 

ДОО из Београда,ул.Војводе Степе бр.250,захтев Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице 

број: ROP-LOZ-5827-ISAW-1/2016,заводни број:  351-91/2016-V дана 11.04.2016. године, за издавање 

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

намене са адаптацијом,реконструкцијом и проширењем ЕД капацитета уз извођење радова 

,постојећег спортско-рекреативног објекта са изложбеним простором са услужно комерцијалним 

садржајем у производни погон лаке индустрије ,категорија објекта В,класификациона ознака 

125103,на кп.бр.179/18 КО Бања Ковиљача. 

http://www.loznica.rs,не


 

      Уз захтев је приложена :  

 

-0. ГЛАВНА СВЕСКА бр: 04-ИП/04/2016,урађена од стране предузећа “ STRUCTUR DESIGN “ 

доо,улица Војводе Степе бр 250 Београд,главни пројектант : ЛЕЧИЋ ДУШАН диа,број 

лиценце: 300 И702 10 

-1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ бр: 04-ИП/04/2016-1,урађена од стране предузећа “ STRUCTUR 

DESIGN “ доо,улица Војводе Степе бр 250 Београд,одговорни  пројектант Диздаревић Борисав 

диг ,број лиценце 311 4840 03 ИКС 

-2. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ бр: 04-ИП/04/2016-2, урађена од стране предузећа “ STRUCTUR 

DESIGN “ доо,улица Војводе Степе бр 250 Београд,одговорни  пројектант Диздаревић Борисав 

диг ,број лиценце 311 4840 03 ИКС 

-3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА бр: 04-ИП/04/2016-3, урађена од стране 

предузећа “ STRUCTUR DESIGN “ доо,улица Војводе Степе бр 250 Београд,одговорни  

пројектант Диздаревић Борисав диг ,број лиценце 311 4840 03 ИКС 

-4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА бр: 04-ИП/04/2016-4,урађен од 

стране “ЕХГ ТЕХНИКА ДОО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ “,улица Поп Лукина,Лозница,одговорни 

пројектант: ВЛАДАН РИСТИВОЈЕВИЋ дие,број лиценце: 350 1065 03 

-6 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА бр: 04-ИП/04/2016-6,урађен од стране»СЗР ПРО-

МОНТ« , улица Озренска б.б.,Сремска Митровица,одговорни пројектант: Јован Добрић дим, 

број лиценце: 330 089 203 

-7 ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ бр: 04-ИП/04/2016-7,урађен од стране »СЗР ПРО-МОНТ« , улица 

Озренска б.б.,Сремска Митровица,одговорни пројектант: Јован Добрић дим,број лиценце: 330 

089 203 

-Елаборат ЕЛАБОРАТ ПП ЗАШТИТЕ бр:04-ИП/04/2016-ПП, израђен од стране предузећа “ 

STRUCTUR DESIGN “ доо,улица Војводе Степе бр 250 Београд,овлашћено лице: ЉУБИНКА 

УЗУНОВИЋ,дие,број овлашћења: 07 БРОЈ 152-254/12 

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

-Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у складу са чланом 145. Закона у износу од 

2000,00 динара. 

-Уговор о заједничком улагању средстава у изградњи енергетских објеката бр. 8Ј.000-1-09.14- 

96477/1 од 06.04.16. 

-Мишљење групе за послове заштите и унапређење животне средине,Одељења за планирање 

и изградњу,Градске управе,Града Лозница,    Сл-М/2016 од 04.04.2016. 

године 

-Катастарско – топографски план од стране ,,Геодет ДБ'' Лозница  

-Овлашћење за подношење захтева од 08.04.2016. 

 

  Увидом у приложену документацију утврђено је да се променом намене уз извођење радова, са 

адаптацијом и реконструкцијом, на постојећем спортско-рекреативном објекту са изложбеним 

простором са услужно комерцијалним садржајем , врши и проширење ЕД капацитета из ког разлога 

је потрбно прибавити Локацијске услове у складу са чланом 2.Уредбе о локацијским условима 

(,,Сл.гласник РС'' број 35/15 и 114/2015)    

 

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). 

 

     У складу са чланом 29.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (,,Сл.гласник 

РС''бр.113/15) донети Закључак 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 – www.loznica.rs, не поднесе усаглашен 

захтев уз који се не плаћа административна такса. 

 

http://www.loznica.rs/


 

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                             

                                                                                




