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Лозница , ул.Карађорђева бр.2 

 
              Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по захтеву  
Стефана Васиљевића, Београд, за издавање усаглашеног захтева за издавање локацијских услова за 
изградњу стамбеног објекта на К.П.61 К.О. Стара Раковица-Београд, а на основу чланова 34. и 92.став 
1.тачка 2. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ , бр.18/2016 и 95/2018), доноси : 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
      

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање усаглашеног захтева за издавање локацијских услова  за изградњу 
стамбеног објекта на К.П.61, К.О. Стара Раковица-Београд, бр.ROP-LOZ-9642-LOCH-2/2021, заводни број 351-
1632021-V, од 13.05.2021. год. због ненадлежности. 
  

O б р а з л о ж е њ е 
       
           Инвеститор  Стефан Васиљевић, Београд, поднеo je захтев за издавање усаглашеног захтева за 

издавање локацијских услова  за изградњу стамбеног објекта на К.П.61, К.О. Стара Раковица, ROP-LOZ-
9642-LOCH-2/2021, заводни број 351-1632021-V, од 13.05.2021. год. 

Увидом у достављену документацију утврђено је да овај орган НЕМА месну надлежност  за 
издавање локацијских услова, за које је поднет поднесак.                                                                            
Такође, дана 13.05.2021.год. поднет је захтев за одустајање од поднетог захтева.

 
        Имајући у виду напред наведене чињенице, не може се поступити према поднетом  захтеву  за издавање 
употребне дозволе, а   у  складу са чланом 34.и 92. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ , 
бр.18/2016 и 95/2018).    
    
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 . 
 

ШЕФ ОДСЕКА: 
Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                        

  
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Владан Трипковић, дипл. пр.планер  
 
Достављено:  
- Инвеститору, 
- У списе 
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