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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по 

захтеву ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, за издавање локацијских услова за изградњу светлосних сигнала на раскрсници 
улица М.Борисављевића и Пашићеве у Лозници, а на основу чланова 33. и 92. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр.18/16 и 95/18), доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, поднет за издавање локацијских услова за 

иградњу светлосних сигнала на раскрсници улица Миодрага Борисављевића и Пашићеве у Лозници, на 
к.п. 5229, 5263 и 5352 КО Лозница, због ненадлежности. 

 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор, ГРАД ЛОЗНИЦЕ, поднеo je захтев за издавање локацијских услова за  изградњу 
светлосних сигнала на раскрсници улица Миодрага Борисављевића и Пашићеве у Лозници, на к.п. 5229, 5263 и 
5352 КО Лозница. 

Увидом у достављену документацију утврђено је да овај орган нема надлежност за 
издавање локацијских услова у складу са чланом 78. Закона о јавним путевима. 

На основу члана 133. Закона о планирању и изградњу локацијске услове везане за државне 
путеве првог и другог реда, путних објеката и саобраћајних прикључака на ове путеве и граничних прелаза издаје 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС. 

 

ПРАВНА ПОУКА: 
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре РС-

Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 8 ( осам ) дана од дана пријема истог . 
Жалба се предаје електронским путем кроз Централни информациони систем са уплатом на име таксе у 

износу од 470,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57 позив на број 97 18-059 буџет РС и 200,00 динара на 
жиро рачун број 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 приходи Градске управе Града Лознице . 

 
 

 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

Владан Трипковић, дипл. пр.планер 


