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Одељење за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице решавајући по захтеву 

Гвозденовић Милутина из Великог села за издавање измене издате грађевинске дозволе број 

ROP-LOZ-11924-CPIH-2/2017, заводни број 351-271/2017-V од 18.05.2017. године поднет преко 

пуномоћника Невене Јанковић из Лозницеза изградњу пословно-стамбеног објекта, спратности Пр 

+ 2 у Лозници, у улици Церска број 23, на катастарској парцели број 5882 КО Лозница, на основу 

члана 107, а у вези са чланом 100. и 108. Закона о општем управном поступку (,,Сл. гласник РС'' , 

број 18/2016), доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

ПРЕКИДА СЕ поступак покренут код овог органа у предмету Гвозденовић Милутина из 

Великог села за издавање измене издате грађевинске дозволе број ROP-LOZ-11924-CPIH-2/2017, 

заводни број 351-271/2017-V од 18.05.2017. године, до окончања поступка покренутог по жалби  

код Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС – Колубарски управни округ у 

Ваљеву против решења о исправци локацијских услова број ROP-LOZ-17833-LOCA-3/2017, 

заводни број 353-216/2017-V од 07.11.2017. године.  

 

Пред овим органом поступак ће бити настављен након окончаног поступка код  

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС – Колубарски управни округ у 

Ваљеву.  

           

Жалба против решења о прекиду поступка не одлаже извршење решења.  

 

                                                                                                                   

 

Образложење 

 

Инвеститор Гвозденовић Милутин из Великог села, поднео је захтев овом одељењу број: 

ROP-LOZ-11924-CPA-9/2017, заводни број 351-811/2017-V дана 17.11.2017. године, путем CIS-a , 

преко пуномоћника Невене Јанковић из Лознице, за измену издате грађевинске дозволе број ROP-

LOZ-11924-CPIH-2/2017, заводни број 351-271/2017-V од 18.05.2017. године, за изградњу 

пословно-стамбеног објекта, спратности Пр + 2, у Лозници, у улици Церска број 23, на 

катастарској парцели 5882 КО Лозница. 

 

У поступку по овој ствари Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање је 

донео решење број ROP-LOZ-17833-LOCA-3/2017, заводни број 353-216/2017-V од 07.11.2017. 

године о исправци локацијских услова број 353-137/2015 од 09.09.2015. године. 

 

Против решења о исправци локацијских услова, Одсека за спровођење обједињене 

процедуре и планирање у предмету број ROP-LOZ-17833-LOCA-3/2017, заводни број 353-

216/2017-V од 07.11.2017. учесник у поступку Митровић Мишо из Великог села, чији је 

пуномоћник Милутиновић Слободан адвокат из Лознице је у законском року поднео жалбу 



Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС – Колубарски управни округ у 

Ваљеву. 

 

У поступку по овој ствари орган је наишао на претходно питање које се односи на 

решавање по жалби без чијег решавања није могуће решити предметну ствар, које чини 

самосталну правну целину а за чије је решавање надлежно Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре РС – Колубарски управни округ у Ваљеву, па је на основу напред 

изнетог а у складу са члановима 100,107 и 108 Закона о општем управном поступку одлучено као у 

диспозитиву овог решења.  

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре Београд у року од 8 дана од дана пријема овог 

решења.  

Жалба се предаје преко овог Одељења путем ЦЕОП-а,таксирана са 460,00 динара 

административне таксе на жир.рачун број 840-742221843-57 Буџет РС позив на број 97 18-059 и 

200,00 на жир. Рачун број 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 Приходи Градске управе 

Лозница.  

                                                                                                     

 

 

                                                                                                            Начелник одељења                                                                                                                                          

                                                                                                                                                         

                                                                                          Владан Трипковић, дипл. просторни планер  

                                  
    Достављено : 

- Подносиоцу захтева,преко пуномоћника Невене Јанковић из Лознице 

- Миши Митровићу из Великог села , преко пуномоћника Слободана А. 

Милутиновића,адвоката  

- архиви 

- регистратору на увид  


