
Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАСКА УПРАВА 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање  

Број: ROP-LOZ-4147-LOCH-2/2016 

Заводни број: 353-64/2016-V 

Датум: 11.05.2016.год.  

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2 

 

 

Одељење за планирање и изградњу, Градске управе Града Лозница, решавајући по захтеву  

Васиљевић Драгана из Лознице, Ул.Луке Стевића  бб преко пуномоћника Јанковић Невене из 

Лознице у предмету издавања локацијских  услова за изградњу стамбеног објекта на 

к.п.бр.3481/60 у К.О.Лозница, на основу члана 58. Закона о општем упрљавног поступку (''Сл.лист 

СРЈ'', бр.33/97, 31/01 и ''Сл.гласник РС'',бр.30/10) доноси, 

                                                   

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Васиљевић Драгана из Лознице, Ул.Луке Стевића  бб преко пуномоћника 

Јанковић Невене из Лознице, за издавање локацијских  услова за изградњу стамбеног објекта на 

к.п.бр.3481/60 у К.О.Лозница, КАО НЕПОТПУН. 

                                               

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

Васиљевић Драган из Лознице, Ул.Луке Стевића  бб преко пуномоћника Јанковић Невене из 

Лознице поднео је овом Одељењу, дана 05.05.2016.год. усаглашен захтев електронским путем бр. 

ROP-LOZ-4147-LOC-2/2016 за издавање локацијских  услова за изградњу стамбеног објекта на 

к.п.бр.3481/60 у К.О.Лозница. 

Уз захтев је достављена следећа документација: Идејно решење, докази о уплати 

административних такси, копија плана са преписом листа непокретности и пуномоћје.  

Захтев је поднет електронски 05.05.2016.године, а кроз ЦИС је прослеђено  надлежном органу на 

поступање. Ово Одељење је по пријему усаглашеног захтева констатовало да није поступљено по 

претходном Закључку бр. ROP-LOZ-4147-LOC-1/2016, заводни број 353-38/2016-V од 

01.04.2016.године, јер није исправљена техничка документација тј. није уцртана регулациона 

линија. Такође је потребно кориговати техничку документацију (цртеж основу темеља са 

сутереном и основу приземља) сагласно основним стандардима пројектовања  и организације 

простора, као и кад котирања усагласити јединице мере. У главној свесци није потребна тачка 

0.80. Одлука о одређивању главног пројектанта. 

Како подносилац усаглашеног захтева у остављеном року није кориговао Идејно решење, то је 

овај орган  и донео Одлуку као у диспозитиву овог Закључка, на основу члана 58. става 2. Закона о 

општем управном поступку. 

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и надлежној служби ради објављивања на 

интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС. 

Поука: Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре РС – Колубарски управни округ у Ваљеву у року од петнаест (15) дана од дана 

пријема истог. 



Жалба се предаје преко овог Одељења, путем ЦИС-а са плаћеном накнадом за услуге ЦЕОП-а и са 

уплатом на име таксе у износу од 430,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57 позив на 

број 97, 18-059, Буџет РС и 200,00динара на жиро рачун број 840-742341843-24 позив на број 97, 

18-059, приходи Градске управе града Лознице. 

 

 
 

                Обрадио:                                                                          НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

Дијана Томић, дипл.инж.арх.                                                    Милица Павловић, дипл.правник 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.  


