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              Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву 
инвеститора Слађана Туфегџића,из  Лознице, ул.Градилиште,бр.41, и Биљане Туфегџић,из  Лознице, 
ул.Змај Јовина,бр.1за издавање грађевинске дозволе за изградњу породичног стамбеног објекта, у 
Лозници, на катастарској парцели бр.4855  К.О.Лозница,а на основу члана 8ђ. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), 
члана 17. и 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени 
гласник РС", број 113 /2015,96/16, 120/17), члана 146. Закона о општем управном поступку „Службени гласник 
РС“ бр. 18/16) доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
   ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев који су поднели инвеститори,  Слађан Туфегџић,из  Лознице, 
ул.Градилиште,бр.41, и Биљана Туфегџић,из  Лознице, ул.Змај Јовина,бр.1за издавање грађевинске 
дозволе за изградњу породичног стамбеног објекта, у Лозници, на катастарској парцели бр.4855  
К.О.Лозница,КАО НЕПОТПУН. 
 

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 је:  

 
-Потребно ускладити наводе у главној свесци (Рушење постојећих објеката број 1 и број 2 и 

изградња новог стамбеног објекта), са  достављеном техничком документацијом (Недостаје пројекат 
припремних радова)  
       -Потребно је техничку документацију насловити и на другог сувласника (Биљану Туфегџић,из  
Лознице, ул.Змај Јовина,бр.1 
 

О б р а з л о ж е њ е 

           Инвеститори Слађан Туфегџић,из  Лознице, ул.Градилиште,бр.41, и Биљана Туфегџић,из  
Лознице, ул.Змај Јовина,бр.1, поднели су  захтев, овом Одељењу заведен под бројем  ROP-LOZ-8261-CPI-
3/2019;заводни број: 351-431/2019-V, дана 23.05.2019.год.  за издавање грађевинске дозволе за изградњу 
породичног стамбеног објекта, у Лозници, на катастарској парцели бр. 4855  К.О.Лозница. 
 

У члану 17. Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем 
(“Службени гласник РС” број 113/2015 , 96/2016 и 120/2017) се наводи да по пријему захтева за издавање 
грађевинске дозволе, надлежни орган провера испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, 
односно проверава да ли је надлежан за поступање по захтеву, као подносилац захтева означен 
инвеститор, односно  један од суинвеститора или финансијер, захтева поднет у прописаној форми и да ли 
садржи све прописане податке, уз захтев приложена сва документација прописана Законом и подзаконским 
актима донетим на основу Закона, уз захтев приложен доказ о уплати адм. такси и накнади, проверава се и 
да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање грађевинске 
дозволе, у складу са издатим локацијским условима, при чему се проверава услађеност са идејним 
решењем само у погледу елемената битних за утврђивање локацијских услова, одн. услова за пројектовање 



и прикључење, док се у члану 18. истиче да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по 
захтеву, прописани чланом 17., надлежни орган захтев одбацује закључком, у року од пет радних дана од 
дана подношења захтева уз навођење свих недостатака.  

 
Увидом у приложену документацију је утврђено да уз захтев није приложена документација наведена у 

предметном диспозитиву,те узимајући у обзир наведене недостатке, донет је овај Закључак.  
 
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана 

његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони 
све недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа 
административна такса из члана 16.став 2. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (“Службени гласник РС” број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) 

 
 

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. 
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