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         Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву 
Предузећа за производњу, промет и услуге ’’Stobex’’ doo Лозница, за издавање измењених локацијских 

услова број ROP-LOZ-29534-LOC-2/2016, заводни број 353-220/2016 од 07.12.2016. године у предмету 

реконструкције, адаптације и промене намене простора постојећег пословног објекта-Аутосервис са 

анексом у будући објекат за угоститељство-хотел и ресторан на предметној парцели на катастарској 

парцели 12791/1 у КО Лозница, а на основу члана 98. и 153. Закона о општем управном поступку( „Сл. 

гласник РС“, бр.18/16),  доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

 
Обуставља се поступак  за издавање локацијских услова за издавање измењених локацијских 

услова број ROP-LOZ-29534-LOC-2/2016, заводни број 353-220/2016 од 07.12.2016. године у предмету 

реконструкције, адаптације и промене намене простора постојећег пословног објекта-Аутосервис са 

анексом у будући објекат за угоститељство-хотел и ресторан на предметној парцели на катастарској 

парцели 12791/1 у КО Лозница, због одустанка од захтева. 

           

Образложење 

 

   
 Инвеститор, "Stobex" DOO Loznica, из Лознице поднео је захтев Одељењу за планирање и 

изградњу Градске управе града Лознице за издавање измењених локацијских услова у предмету 

реконструкције, адаптације и промене намене на КП 12791/1 у КО Лозница. Дана 18.04.2019. године, 

странка је одустала од захтева подношењем захтева за остале поступке путем ЦИС-а, стога је донетo 

решење сходно  члану 98. ст. 3 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.18/16). 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства,  саобраћаја и 

инфраструктуре РС,  Колубарски управни округ – Ваљево у року од 15 дана од дана пријема овог решења. 

Жалба се предаје електронским путем преко ЦЕОП-а, таксирана са 460,00 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. 
  
        

 

Шеф Одсека: 

_________________________ 

Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.    

                          

                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                                                                                         

                                                                                                                     ______________________________                                                                                                                    

.                                                                                                       Владан Трипковић, дипл.простор.план.                  

 

 


