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  Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница,  поступајући по 

захтеву ЈП „Водовод и канализација” Лозница,ул.Георгија Јакшића бр.9., за издавање 

грађевинске дозволе  за реконструкцију дела цевовода од каптаже Дубоки поток, КО 

Костајник општина Крупањ, до резервоара Гнила, КО Коренита, општина Лозница на 

основу чланова 134.став2 , 135. и 136.Закона о  планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ 

бр.72/09 , 81/09-исправка , 64/10-одлука УС , 24/11 , 121/12 , 42/13-одлука УС , 50/13-одлука 

УС , 98/13-одлука УС , 132/14 и 145/14) , и чланова 34. и 92. Закона о општем управном 

поступку ( „Сл.гласник РС“ , бр.18/2016 ), доноси 

 

Закључак 
 

         ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев ЈП „Водовод и канализација” Лозница,ул.Георгија Јакшића бр.9. 

за издавање грађевинске дозволе  за реконструкцију дела цевовода од каптаже Дубоки 

поток, КО Костајник општина Крупањ, до резервоара Гнила КО Коренита, општина Лозница 

,као НЕОСНОВАН.
 

     O б р а з л о ж е њ е 

 

        ИНВЕСТИТОР ЈП „Водовод и канализација” Лозница,ул.Георгија Јакшића бр.9. поднео је 

електронским путем, преко овлашћеног лица Милана Раднића, захтев Одељењу за 

планирање и изградњу Града Лознице, дана 01.08.2017. године за издавање грађевинске 

дозволе  за реконструкцију дела цевовода од каптаже Дубоки поток, КО Костајник општина 

Крупањ, до резервоара Гнила КО Коренита, општина Лозница 

 

           Увидом у достављену документацију утврђено је да овај орган нема месну 

надлежност  за издавање решења о одобрењу за које је поднет поднесак . 

        Имајући у виду напред наведено не може се поступити према поднетом  захтеву  за 

издавање грађевинске дозволе  за реконструкцију дела цевовода од каптаже Дубоки поток, 

КО Костајник општина Крупањ, до резервоара Гнила КО Коренита, општина Лозница у  

складу са чланом 34. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ , бр.18/2016). 

           

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити жалба, Министарству 

грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре , Колубарски управни округ – Ваљево у року 

од 15 дана од дана пријема Закључка . 

Жалба се предаје електронским путем преко ЦЕОП-а,таксирана са 430,00 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  Лозница.  

 

Достављено: 

- подносиоцу захтева, 

- у предмет 

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

 

                 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

___________________________                        ______________________________                 

Весна Стефановић,дипл.грађ.инж.                     Милица Павловић,дипл. правник                             



 


