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ење за планирање и изградњу Градске управе Лозница,  поступајући по захтеву ,,ИНФОФИН'' д
ица (Матични број правног лица20490462,ПИБ105920040),ул.Владе Зечевића бр.4, за извођ
а из члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградња потпорног зида на кп.бр.581 КО М

ник,а на основу чланова 34. и 92. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ , бр.18/20
18), доноси :

                                                                Решење

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев ,,ИНФОФИН'' д.о.о. Лозница (Матични број правног лица 20490462, П
20040),ул.Владе Зечевића бр.4, за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњ
адња потпорног зида на кп.бр.581 КО Мали Зворник,као НЕОСНОВАН.

     O б р а з л о ж е њ е

   ИНВЕСТИТОР  ,,ИНФОФИН'' д.о.о. Лозница (Матични број правног лица20490462, П
20040),ул.Владе Зечевића бр.4,поднео је електронским путем,преко пуномоћника Предузећа
ктовање и инжењеринг „ПИН“ д.о.о. Лозница , овлашћеног лица Гојка Грбића, захтев Одељењ

ирање и изградњу Града Лознице дана 12.05.2022. године за извођење радова из члана 145.Зако
ирању и изградњи – изградња потпорног зида на кп.бр.581 КО Мали Зворник.

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

Како се не може поступити према поднетом  захтеву за извођење радова из члана 145.Закона о планир
радњи – изградња потпорног зида на кп.бр.581 КО Мали Зворник, у  складу са чланом 34.и 92. За

штем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ , бр.18/2016 и 95/2018) решено је као у диспозитиву реше

  ПРАВНА ПОУКА:Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинар
аћаја и инфрастуктуре РС-Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 15 ( петнаест ) дана од 
ма истог.



Жалба се предаје електронским путем кроз Централни информациони систем  са уплатом на име так
у од 480,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57 позив на број 97 18-059 буџет РС и 33

ра на жиро рачун број 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 приходи Градске управе Града Лозни

ављено:  

носиоцу захтева,

лежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа 

ЦИС.
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