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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице решавајући по 

захтеву Далибора Бојића, из Малог Зворника,насеље Будишић,за издавање грађевинске 

дозволе за  изградњу  стамбеног   објекта,спратности  Пр , на кат.парцели бр.3856/6 

К.О.Лозница а на основу члана 56. Тачка 3. И 4. Закона о општем управном поступку ( 

„Сл.лист СРЈ“, бр.33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10 )  доноси : 

 

                                                                   ЗАКЉУЧАК  

 
   

ОДБАЦУЈЕ  СЕ  захтев поднет од стране Далибора Бојића, из Малог 
Зворника,насеље Будишић, за ИЗМЕНУ грађевинске дозволе за  изградњу  стамбеног   
објекта,спратности  Пр , на кат.парцели бр.3856/6 К.О.Лозница , RОР-LOZ-11606-СРА-
4/2017,заводни број: 351-114/2017-V, поднет дана 10.03.2017.год., КАО НЕОСНОВАН. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Далибор Бојић, из Малог Зворника, насеље Будишић, поднео је захтев,за ИЗМЕНУ 
грађевинске дозволе,за изградњу стамбеног објекта, на кат.парцели бр.3856/6 
К.О.Лозница.

  
  

           
Захтев је поднет у електронској форми, кроз ЦИС,дана 10.03.2017.год. под бројем 

ROР-LOZ-11606-СРА-4/2017,заводни број: 351-114/2017-V.    

        

У поступку који је претходио доношењу овог решења утврђено је :  

 

Да овај орган нема месну надлежност за издавање употребне дозволе, према 

приложеним документима која се односе на К.О.Прњавор, и да је захтев поднет на име 

Далибора Бојића, из Малог Зворника,а сва остала приложена документација за ИЗМЕНУ 

грађевинске дозволе гласи на име извесног Јаковљевић Мирослава, из Прњавора, 

ул.Церска,и односи се на    издавање грађевинске дозволе за изградњу  стамбеног  

објекта-породичне куће,спратности  Пр+1 , на кат.парцели бр.3812 К.О.Прњавор;  

 

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

са наведеним чланом Закона о општем управном поступку.    

 

           ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 

          Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства , 

саобраћаја и инфрастуктуре РС-Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 15 ( 

петнаест ) дана од дана пријема истог . 

          Жалба се предаје електронским путем кроз Централни информациони систем  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 200,00 динара на жиро рачун број 840-742341843-24 позив на 

број 97 18-059 приходи Градске управе Града Лознице . 



        

          

                                      

Шеф Одсека : 

 

_____________________________ 

Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.                             

  

                                                                                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                         

                                                                                                           

____________________________                                                                                                                                                                                                                                         

Милица Павловић, дипл. правник  

 

 

 

 

 

   Достављено :  

- подносиоцу захтева , 

- у списе , 

- регистратору . 

    

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


