
Република Србија  
ГРАД ЛОЗНИЦАГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за планирање и изградњу  
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање  
Број: ROP-LOZ-361-IUP-1/2021  
Заводни број: 351-13/2021-V  
Датум:15.03.2021.године 
Лозница , ул.Карађорђева бр.2      
 

Градска управа Града Лознице, Oдељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене 
процедуре и планирање, прегледајући списе предмета, на захтев Града Лознице , на основу члана 3. Правилника 
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем(„Сл.гласник РС“ 68/19) и чл.144. Закона о 
општем управном поступку (,,Сл.гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18), доноси 

 
 

                                                                                   РЕШЕЊЕ 
 
1.ИСПРАВЉА се РЕШЕЊЕ о употребној дозволи Број: ROP-LOZ-361-IUP-1/2021 Заводни број: 351-13/2021-V 
Датум:15.01.2020.године,тако што: 
 

-у преамбули наведеног решења уместо„Датум:15.01.2020.године ” ТРЕБА ДА СТОЈИ 
„Датум:15.01.2021.године ”. 
-у преамбули,диспозитиву и образложењу  наведеног решења уместо „Стево Ристић /ЈМБГ: 
2307989180059/ ” ТРЕБА ДА СТОЈИ „Ристић (Остоја) Стево,/ЈМБГ: 2009990180061/ ”. 

 
2.У свему осталом Решење о  Употребној дозволи  број: ROP-LOZ-361-IUP-1/2021 Заводни број: 351-13/2021-
V Датум:15.01.2020.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  
 
Приликом издавања Решење о  употребној дозволи, електронским путем, грешком је у датуму наведена година   
уместо „Датум:15.01.2020.године ” ТРЕБА ДА СТОЈИ „Датум:15.01.2021.године ” и у преамбули,диспозитиву и 
образложењу  наведеног решења уместо „Стево Ристић /ЈМБГ: 2307989180059/ ” ТРЕБА ДА СТОЈИ „Ристић 
(Остоја) Стево,/ЈМБГ: 2009990180061/ ”. 

 
Како се ради о грешци насталој  у писању Решења, то је на основу одредби члана 144. ЗУП-а , а везано за члан 
3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем(„Сл.гласник РС“ 68/19), 
решено као у диспозитиву овог решења. 
 
Жалба се изјављује Министарству грађевинарства , саобраћаја и инфрастуктуре РС-Колубарски управни округ у 
Ваљеву у року од 15  дана од дана пријема Решења, преко овог Одељења. 
 
         Жалба се предаје преко овог Одељења са уплатом,путем ЦЕОПа, на име таксе у износу од 480,00 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 :                                                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                                                                 Владан Трипковић, дипл. пр.планер 



                                                                                                 
 

 

 


