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Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2. 

 

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

инвеститора ’’VIP mobile’’doo из Београда,(Матични број правног лица 20220023;ПИБ 

104704549),ул.Милутина Миланковића бр.1ж преко пуномоћника ’’Кодар 

Енергомонтажа’’ДОО из Новог Београда, Аутопут за Загреб, бр.22, за извођење радова из 

члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградње RBS lokacija –BA1345_02SA_Gornja 

Koviljača’’ на к.п.бр.2725 КО Бања Ковиљача,   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 ,77/15, 58/2016 и 96/2016 ),  члана 28 и 29.Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр.113/15, 96/16 и 120/17), 

члана 59.став.2 и члана 92.Закона о општем управном поступку (,,Сл.лист СРЈ'' бр. 18/16) доноси: 

 

Закључак 

 
         ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев ’’VIP mobile’’doo из Београда,(Матични број правног лица 

20220023;ПИБ 104704549),ул.Милутина Миланковића бр.1ж преко пуномоћника ’’Кодар 

Енергомонтажа’’ДОО из Новог Београда, Аутопут за Загреб, бр.22, за извођење радова из 

члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградње RBS lokacija –BA1345_02SA_Gornja 

Koviljača’’ на к.п.бр.2725 КО Бања Ковиљача ,као НЕПОТПУН. 

 

Уз захтев није поднета следећа документација: 

 

1.Приложени уговори нису оверени у складу са законом 

2.Није приложена Студија о процени утицаја на животну средину сходно члану  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 ,77/15, 58/2016 и 

96/2016 ), и Локацијским условима бр. ROP-LOZ-3609-LOC-1/2017,заводни број 353-

22/2017-V од  09.03.2017. године издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе 

Града  Лознице  

 

     Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у законском року  од 

10 дана 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.                  

 

         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 и накнаде за Централну евиденцију.                               

  

O б р а з л о ж е њ е 
 

           ИНВЕСТИТОР ’’VIP mobile’’doo из Београда,(Матични број правног лица 

20220023;ПИБ 104704549),ул.Милутина Миланковића бр.1ж преко пуномоћника ’’Кодар 

Енергомонтажа’’ДОО из Новог Београда, Аутопут за Загреб, бр.22, захтев Одељењу за 



планирање и изградњу Града Лознице број: ROP-LOZ-3609-ISAW-2/2018, заводни број:  351-

130/2018-V дана 07.03.2018. године, за издавање решења којим се одобрава извођење радова 

из члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградње RBS lokacija –

BA1345_02SA_Gornja Koviljača’’ на к.п.бр.2725 КО Бања Ковиљача. 

 

Уз захтев инвеститор је приложио :  

 

-Овлашћење од 22.11.2017.; 

-Овлашћење А21435 од 05.12.2017. 

-Главна свеска бр. 1253 и  Идејни пројекат архитектуре бр. 1-1253 урађен од стране ’’Кодар  

 Енергомонтажа’’ДОО из Новог Београда, Аутопут за Загреб, бр.41;главни пројектант Јелена  

 Михаиловић , дипл.инж.арх.; лиценца број: 300 Е662 07 ИКС ;идејни пројекат конструкције бр. 2/1-

1253,одговорни пројектант Тања Плут,дипл.грђ.инж,лиценца бр. 310 F646 07 ИКС; идејни пројекат 

електроенергетских инсталација бр. 4-1253 ,одговорни пројектант Живко 

Станојевић,дипл.инж.ел.,лиценца бр. 350 L851 12 ИКС 

-Уверење о подземним инсталацијама издато од Службе за катастар непокретности бр 953- 

 3/17-11 од 22.02.2017. 

-Локацијски услови бр. ROP-LOZ-3609-LOC-1/2017,заводни број 353-22/2017-V од   

 09.03.2017. године издати од Одељења за планирање и изградњу Градске управе Града  Лознице ; 

-Уговор о установљавању права службености бр.8510 од 01.01.2018. 

-Уговор о установљавању права службености за кп.бр.2737/1 КО Бања Ковиљача 

-Уговор о установљавању права службености за кп.бр.2735/2 КО Бања Ковиљача 

-Копија плана и препис листа непокретности бр.141,2158,3232 и 947 КО Бања Ковиљача,издат   

 од Службе за катастар непокретности бр.953-1/16-861 од 06.10.2016. 

-Решење Одељења за привреду и локални економски равој бр. 501-77-C/2017-VI од 29.09.2017. 

-Решење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије бр. 613-09-0057/2017- 

 0002 од 21.04.2017.   

-Катастарско – топографски план урађен од стране ,,ПремерСавковић '' Лозница од децембра  

 2017. 

-Уговор о изградњи енергетских објеката од 17.07.2017.са Оператором дистрибутивног системa 

,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница; 

-Услови за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (широка потрошња и   

 јавно осветљење - појединачни прикључак) бр.4-21/17 од 07.03.2017. 

-Републичку административну таксу у износу од 710,00динара; 

-Накнаду за Централну евиденцију у износу од 2000,00 динара. 

 

У поступку обједињене процедуре прибављена је следећа документација од: 

-ЈП ,,Лозница Развој'' Лозница 14.03.2018.Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

бр. 03-272 /1 од 13.03.2018., извештај о површинама за обрачун доприноса за уређење земљишта и 

Овлашћење од 13.03.2018. 

 

 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, 96/16 и 

120/17). 

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

РС''бр.113/15,96/16 и 120/17) донети Закључак производи правно дејство уколико подносилац 

захтева у законском року  од 10  дана 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. 

 

У складу са чланом 29.став 12.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (,,Сл.гласник РС''бр.113/15, 96/16 и 120/17) 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 и накнаде за Централну евиденцију. 

 

          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. 

 

            Обрадио:                                                       

   Оливера Марковић 

 

 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

Весна Стефановић,дипл.грађ.инж.                          Владан Трипковић,дипл.пр.планер                                                       

                                                                                


