
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-15403-ISAW-2/2022

Заводни број: 351-928/2021-V

Датум: 05.08.2022. године

 

     Градска управа Града Лознице, Oдељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење
обједињене процедуре и планирање, прегледајући списе предмета, а по службеној дужности,
на основу члана  144. Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС“, бр. 18/16),
доноси

                                                   Р Е Ш Е Њ Е

   о исправци решења Градске управе Града Лознице, Oдељења за планирање и
изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање, број: ROP-LOZ-
15403-ISAW-2/2022, заводни број: 351-928/2021-V од 20.07.2021. године

1. ИСПРАВЉА се заводни број и датум решења Градске управе Града Лознице, Oдељења
за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање,
тако што уместо заводног броја: „351-928/2021-V“ и датума „20.07.2021“, треба да
пише заводни број: „351-928/2022-V“ и датум „20.07.2022“,

 

2. У свему осталом решење број: ROP-LOZ-15403-ISAW-2/2022, заводни број: 351-
928/2021-V од 20.07.2021. године остаје НЕПРОМЕЊЕНО.

 

       Ова исправка има правно дејство од дана од којег правно дејство производи и решење
  које  се исправља.                                                                  

                                                                       О б р а з л о ж е њ е

    Прегледајући списе предмета, утврђено је да је дошло до грешке приликом писања
решења број: ROP-LOZ-15403-ISAW-2/2022, заводни број: 351-928/2021-V од 20.07.2021.
године, тако што уместо заводног броја: „351-928/2021-V“ и датума „20.07.2021“, треба да
пише заводни број: „351-928/2022-V“ и датум „20.07.2022“. Како се ради о грешци насталој
у писању решења, то је на основу одредби члана 144. ЗУП-а решено као у диспозитиву овог
закључка.



   Жалба се изјављује Министарству грађевинарства ,саобраћаја и инфраструктуре Републике
Србије Београд, Колубарски управни округ у Ваљеву, у року од 15 дана од дана пријема
решења.

      Жалба се предаје преко ове инспекције таксирана са 460,00  динара административне
таксе уплаћене у корист буџета Републике Србије на жиро рачун број 840-742221843-57
позив на број 97 18 – 059. 

ДОСТАВЉЕНО:                                                                          

-  подносиоцу захтева                                                         

-  надлежниј служби ради објављивања на интернет  страници надлежног органа и кроз ЦИС

- у предмет.

 

       ШЕФ ОДСЕКА                                                                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Весна Стефановић,дипл.грађ.инж.                             Владан Трипковић,дипл.простор.план.


