
 

 
Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-33015-GR-5/2019 

Заводни број: 351-1183/2019-V 

Датум: 04.12.2019.године 

Лозница , ул.Карађорђева бр.2 

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице , поступајући по захтеву 

Драгослава ( Живко ) Аврамовића  ( ЈБМГ: 3004974773615 ) из Лознице , Анте Богићевића 101 , 

поднетог од пуномоћника Мирослава Павловића из Лознице , за издавање употребне дозволе за 

Вишепородични стамбени oбjeкат нa к.п.бр.386/2 К.O. Бања Ковиљача , у Бањи Ковиљачи , у 

Народног фронта 33 , а на основу члана 98. и 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл. гласник 

РС“, бр.18/16 ) , доноси : 

 РЕШЕЊЕ 

 

Обуставља се поступак по захтеву Драгослава ( Живко ) Аврамовића  ( ЈБМГ: 3004974773615 ) из 

Лознице , Анте Богићевића 101 , за издавање употребне дозволе за Вишепородични стамбени 

oбjeкат нa к.п.бр.386/2 К.O. Бања Ковиљача , у Бањи Ковиљачи , у Народног фронта 33 , под 

бројем: ROP-LOZ-33105-IUP-4/2019 , зав.бр.351-1157/2019-V , од 27.11.2019.године , због одустанка од 

захтева .           

                                                            Образложење 

 

Инвеститор Драгослав ( Живко ) Аврамовић  ( ЈБМГ: 3004974773615 ) из Лознице, Анте Богићевића 101, 

поднео је захтев Одељењу за планирање и изградњу Градске управе града Лознице за издавање употребне 

дозволе за Вишепородични стамбени oбjeкат нa к.п.бр.386/2 К.O. Бања Ковиљача , у Бањи Ковиљачи , у 

Народног фронта 33  , број: ROP-LOZ-33105-IUP-4/2019, зав.бр.351-1157/2019-V , дана 27.11.2019.године . 

Дана 04.12.2019.године странка је одустала од захтева , па је стога донетo решење сходно чланoвима 136. 

и 98. став 3. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/16 ) . 

ПРАВНА ПОУКА : Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства,  

саобраћаја и инфраструктуре РС,  Колубарски управни округ, Ваљево у року од 15 дана од дана пријема 

овог решења .  

Жалба се предаје електронским путем преко ЦЕОП-а , таксирана са 480,00 динара административне таксе 

уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 позив на број 97 18-059 – Буџет Републике Србије и 200,00 

динара на жиро-рачун број 840-742341843-24, позив на број 97 18-059 – Приходи Градској управи Града 

Лозница. 

 
            ШЕФ ОДСЕКА                                                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА   

  ___________________________                                                 ____________________________                 

Весна Стефановић , дипл.грађ.инж.                                             Владан Трипковић , дипл.пр.планер 

           


