
Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број:  ROP-LOZ-30860-ISAW-1/2017 

Заводни број :  351-696/2017-V 

Датум: 06.10.2017. 

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2 

 

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

Меснe заједницe Јошева, за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи –   

Адаптација и санација канала на део к.п.1672 и део к.п. 959 К.О. Јошева,   на основу члана 

101.Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16) доноси: 

 

Решење 

 
         ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК  Меснe заједницe Јошева ,за извођење радова из члана 

145.Закона о планирању и изградњи –  Адаптација и санација канала на део к.п.1672 и део к.п. 959 

К.О. Јошева. 

 

     O б р а з л о ж е њ е 

 

        ИНВЕСТИТОР  Месна заједница Јошева, поднео је електронским путем,преко пуномоћника,  

ЈП,,Лозница Развој'' Лозница, ул.Георгија Јакшића бр.3, овлашћеног лица Полић Драгослава из 

Лознице, Одељењу за планирање и изградњу Града Лознице дана 06.10.2017. године захтев број  

ROP-LOZ-30860-ISAW-1/2017;заводни број :  351-696/2017-V,за извођење радова из члана 

145.Закона о планирању и изградњи – Адаптација и санација канала на део к.п.1672 и део к.п. 959 

К.О. Јошева. 

Ово одељење је издало Решење број: ROP-LOZ-7428-ISAWHA-2/2017; Заводни број: 351-259/2017-

V дана 11.05.2017. године којим се одобрава Адаптација и санација канала на део к.п.1672 и део к.п. 

959 К.О. Јошева из ког разлога се обуставља поступак у овом предмету,сходно члану 101.Закона о 

општем управном поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16) 

        ПРАВНA ПОУКA: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре – Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 8 дана од дана пријема 

решења. 

   Жалба се предаје електронским путем преко АПР-а,са уплатом на име таксе у износу од 460,00 

динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 позив на бр. 97 18-059 Буџет РС  и 200,00  

динара на жиро рачун 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 приход Градске управе града 

Лознице. 

 

Достављено:  

- подносиоцу захтева, 

- у предмет 

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

 

 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

___________________________                               ______________________________ 

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


		2017-10-11T14:34:02+0200
	Vesna Stefanović 983572046-1004966778627
	I am the author of this document




