
 

Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-17805-ISAWHA-2/2017 

Заводни број: 351-495/2017-V 

Датум: 02.08.2017. 

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2 

 

 Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница,  поступајући по 

усаглашеном захтеву Вукмировић Ристе из Београда (Нови Београд)ул.Булевар Зорана 

Ђинђића бр.60/7 и Радичевић Ане из Београда,ул.Боривоја Стевановића бр.30/1, за 

извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградња ограде , на 

кп.бр. 5299 КО Лозница,   на основу члана 92.став 1.тачка 5. Закона о општем управном 

поступку (,,Сл.гласник РС бр.18/16) доноси:: 

 

Решење 

 
         ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Вукмировић Ристе из Београда (Нови Београд)ул.Булевар 

Зорана Ђинђића бр.60/7 и Радичевић Ане из Београда,ул.Боривоја Стевановића бр.30/1 

за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи – изградња ограде , на 

кп.бр. 5299 КО Лозница, као НЕОСНОВАН, јер је правоснажно одлучено у предмету ROP-

LOZ-17805-ISAW-1/2017;заводни број: 351-395/2017-V од 27.06.2017  .
 

 

     O б р а з л о ж е њ е 

 

           ИНВЕСТИТОР Вукмировић Ристо из Београда (Нови Београд)ул.Булевар Зорана 

Ђинђића бр.60/7 и Радичевић Ана из Београда,ул.Боривоја Стевановића бр.30/1, поднео 

је поднео је преко пуномоћника  Јанковић Невене из Лознице,усаглашен захтев Одељењу за 

планирање и изградњу Града Лознице број: ROP-LOZ-17805-ISAWHA-2/2017;заводни број 

351-495/2017-V дана 25.07.2017. године.Обзиром да је правоснажно решење донето у 

предмету ROP-LOZ-17805-ISAW-1/2017;заводни број: 351-395/2017-V од 27.06.2017. , стога 

је овај орган на основу напред утврђеног донео одлуку као у диспозитиву Решења. 

         Уз захтев је приложена следећа документациј: 

1.Пуномоћје  Бр.УОП-II:3302-2017 од 06.06.2017.Београд,Нови Београд 

2.Потврда о омеђавању издата од Службе за катастар непокретности Лозница бр.952-3/17- 

   5794 од 21.07.2017. за кп.бр. 5299 КО Лозница.        

        ПРАВНA ПОУКA: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

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

од 15 дана од дана пријема решења. 

        Жалба се предаје електронским путем преко АПР-а,са уплатом на име таксе у износу од 

460,00 динара на жиро-рачун бр. 840-742221843-57 позив на бр. 97 18-059 Буџет РС  и 200,00 

динара на жиро рачун 840-742341843-24 позив на број 97 18-059 приход Градске управе 

града Лознице. 

 

Достављено:   

- подносиоцу захтева, 

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа   

  кроз ЦИС. 

 

        ШЕФ ОДСЕКА                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

___________________________                               ______________________________ 

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

 


