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              Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући 

по захтеву  ″PEJAK-HANDEL″д,о.о, из Бање Ковиљаче, улица Маршала Тита 

бр.146,поднетог преко пуномоћника Вере Митровић Дишић,из Лознице , за издавање 

грађевинске дозволе за реконструкцију и промену намене пословног простора-

ресторана, у шест стамбених јединица,прилагођених инвалидним лицима(са рампама 

за силазак на терен), као и проширење стана 8-А, у приземљу, на рачун локала Л7, у 

стамбено-пословном објекту „Сениор” на катастарској  парцели број: 179/16 К.О. Бања 

Ковиљача, на основу члана 98.став 3. и 101.   Закона о општем управном поступку 

(„Сл.гласник РС“ бр. 18/16) , доноси : 

 

 

                                                               Р Е Ш Е Њ А 

 
      

Oбуставља се поступак по захтеву ″PEJAK-HANDEL″ д,о.о, из Бање Ковиљаче, улица 

Маршала Тита бр.146, поднет за издавање грађевинске дозволе за реконструкцију и 

промену намене пословног простора-ресторана, у шест стамбених 

јединица,прилагођених инвалидним лицима(са рампама за силазак на терен), као и 

проширење стана 8-А, у приземљу, на рачун локала Л7, у стамбено-пословном објекту 

„Сениор” на катастарској  парцели број: 179/16 К.О. Бања Ковиљача,бр.ROP-LOZ-6878-

CPI-2/2017, заводни број 351-392/2017-V, од 19.06.2017 год. због ОДУСТАНКА ОД ЗАХТЕВА. 

 

  

                                                          O б р а з л о ж е њ е 

       

           Инвеститор  ″PEJAK-HANDEL″д,о.о, из Бање Ковиљаче, улица Маршала Тита бр.146,/ 

преко пуномоћника Вере Митровић Дишић,из Лознице/ поднео је захтев за издавање 

грађевинске дозволе за реконструкцију и промену намене пословног простора-

ресторана, у шест стамбених јединица,прилагођених инвалидним лицима(са рампама 

за силазак на терен), као и проширење стана 8-А, у приземљу, на рачун локала Л7, у 

стамбено-пословном објекту „Сениор” на катастарској  парцели број: 179/16 К.О. Бања 

Ковиљача,бр.ROP-LOZ-6878-CPI-2/2017, заводни број 351-392/2017-V, од 19.06.2017 год. 

 

                                                                             

     Дана 21.06.2017.год. пуномоћник,Вера Митровић-Дишић, из Лознице,
 
 поднела је захтев  

Број: ROP-LOZ-6878-GR-3/2017 Заводни број: 351-401/2017-V, за одустајање од захтева 

због грешке у избору поступка за прибављање дозволе за предметну реконструкцију, коју 

ће накнадно исправити, те је стога је донет Закључак о обустављању поступка на основу 

члана 98.став 3. и 101.   Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/16) .
        



ПРАВНА ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре РС, Колубарски управни округ – Ваљево 

у року од 15 дана од дана пријема овог Закључка. 

Жалба се предаје преко овог Одељења, таксирана са 430,00 динара административне 

таксе уплатом на жиро-рачун број, 840-742221843-57    позив на број 97 18-059 – Буџет 

Републике Србије и 200,00 динара на жиро-рачун број 840-742341843-24, позив на број 97    

18-059 – Приходи Градској управи Града  Лозница. 

 

Достављено:  

- Инвеститору, 

- У списе 

 

 

Шеф Одсека:                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                          

                                                                                      

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

 


