
Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: РОП-ЛОЗ-3199-ГР-3/2017 

Под број: 351-27/2017-V 

Датум: 28.02.2017. године 

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2 

 

 

 Градскa управа Града Лознице, Одељење за планирање и изградњу,  

поступајући по  захтеву Зорана Мирковића из Лознице за изградњу аутоперионице  на 

катастарској парцели 1564  КО Бања Ковиљача,  на основу члана 121. ст.1. и 2.  Закона 

о општем управном поступку ('' Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/01 и ''Сл.гласник 

РС'',  бр. 30/10), доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 
          

Oбуставља се поступак по захтеву Зорана Мирковића из Лознице,  за издавање 

локацијских услова за изградњу аутоперионице на катастарској парцели 1564  КО Бања 

Ковиљача.    

 

                                                O б р а з л о ж е њ е 
       

           Инвеститор, Зоран Мирковић из Лознице, поднео је усаглашен захтев Градској 

управи Града Лознице, Одељењу за планирање и изградњу, број РОП-ЛОЗ-3199-ЛОЦ-

2/2017 од  24.02.2017. године за издавање локацијских услова за изградњу 

аутоперионице  на катастарској парцели 1564  КО Бања Ковиљача.    

 

          Дана 27.02.2017. године инвеститор је поднео захтев РОП-ЛОЗ-3199-ГР-3/2017 

којим нас обавештава да је одустао од захтева за издавање локацијских услова за 

изградњу
 
аутоперионице  на катастарској парцели 1564  КО Бања Ковиљача, стога је 

донет Закључак о обустављању поступка на основу члана 121.ст.1.и 2.Закона о општем 

управном поступку.
 

            

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити жалба Министраству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС- Колубарски управни округ у Ваљеву у року 

од 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 430,0 динара на жиро рачун 

840-742221843-57 , позив на број 97 18-059 Буџет РС и 200,0 динара на жиро рачун 840-

742341843-24 , позив на број 97 18-059, приходи Градске управе града Лознице.  

 

 

Достављено:  

- Инвеститору, 

- У списе 

 

                                                                                    НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                           ______________________________ 

                                                                      Милица Павловић,дипломирани правник                          

                                                                                

 


