
Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број предмета:  ROP-LOZ-3122-LOC-3/2016 

Заводни број :  353-98/2016-V 

Датум: 17.06.2016. године 

Л  о  з  н  и  ц  а 

 

 Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница,  поступајући по захтеву Здравље АД 

Лесковац из Лесковца за издавање локацијских услова – градња подстанице азота на КП 13891/2 КО 

Лесковац,  на основу  члана 56. тачка 3. и 4. Закона о општем управном поступку (,,Сл.лист 

СРЈ''бр.33/97,31/01 и ,,Сл.гласник бр.30/10),  доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

         ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Здравље АД Лесковац из Лесковца за издавање локацијских услова – градња 

подстанице азота на КП 13891/2 КО Лесковац, као НЕОСНОВАН. 

 

     O б р а з л о ж е њ е 

 

        Инвеститор  Здравље АД Лесковац из Лесковца,  поднео је електронским путем , овом Одељењу захтев 

за издавање локацијских услова –   градња подстанице азота на КП 13891/2 КО Лесковац. 

           Према поднетом захтеву, а увидом у достављену документацију, утврђено је да овај орган нема 
месну надлежност  за издавање локацијских услова према приложеним документима који се односе на 
КО Лесковац . 

        Имајући у виду напред наведено не може се поступити према поднетом  захтеву у складу са наведеним 

чланом Закона о општем управном поступку. 

 

          ПРАВНА ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити жалба, Министарству 

грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре , Колубарски управни округ – Ваљево у року од 15 дана од дана 

пријема Закључка . 

Жалба се предаје електронским путем преко ЦЕОП-а,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  

Лозница.  

Достављено: 

- подносиоцу захтева, 

- у предмет 

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС. 

 

 

 
  ОБРАДИО 

 

______________________________ 

   Биљана Илић, 

дипл.просторни планер 

              
              ШЕФ ОДСЕКА                                                                                             НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

___________________________                                                                        ______________________________              

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


