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Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница,  поступајући по захтеву 
Предшколске установе „НАША РАДОСТ” Крупањ,ул.Мачков камен, бр.5., за издавање грађевинске 
дозволе  за доградњу објекта обданишта, у Крупњу, на на катастарској парцели бр.1098   К.О.Крупањ, a 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, 96/16 и 120/17), и 
чл.59.став 2. и чл.92. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ) доноси : 
 

Закључак 
 

         ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Предшколске установе „НАША РАДОСТ” Крупањ,ул.Мачков камен, бр.5. 
поднет за доградњу објекта обданишта, у Крупњу, на на катастарској парцели бр.1098   К.О.Крупањ,  
издавање грађевинске дозволе  за,као НЕОСНОВАН. 
 

     O б р а з л о ж е њ е 

 

        ИНВЕСТИТОР, Предшколска установа „НАША РАДОСТ” Крупањ,ул.Мачков камен, бр.5. ЈП поднео је 
електронским путем, преко овлашћеног лица Вере Митровић-Дишић, захтев Одељењу за планирање и 
изградњу Града Лознице, дана 13.09.2018. године за издавање грађевинске дозволе  за доградњу објекта 
обданишта, у Крупњу, на на катастарској парцели бр.1098   К.О.Крупањ, 
 

           Увидом у достављену документацију утврђено је да овај орган нема месну надлежност  за 
издавање решења о одобрењу за које је поднет поднесак . 

            Имајући у виду напред наведено не може се поступити према поднетом  захтеву  за издавање 
грађевинске дозволе  за доградњу објекта обданишта, у Крупњу, на на катастарској парцели бр.1098   
К.О.Крупањ,   у  складу са чланом 34. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ , бр.18/2016). 
 
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. 
 
 

  
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ: 

Славица Николић-Санадер ,дипл.инг.арх 

                           
 ШЕФ ОДСЕКА 
Весна Стефановић , дипл.инж.грађ. 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Владан Трипковић, дипл. пр.планер 

 
 
 
Достављено: 

-Подносиоцу захтева 

-у списе  
-регистратору 



 
 


