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Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене процедуре  Градске 

управе града Лознице,прегледајући списе предмета, а по службеној дужности, на основу 

члана 209 Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр.33/97, 31/01 и „Сл.гласник 

РС“бр.30/10) , доноси  

ЗАКЉУЧАК 
 

1.ИСПРАВЉА се Решење ЛУКИЋ ВЕЛИМИРA из Зенице  ,за извођење радова из члана 

145.Закона о планирању и изградњи -  инвестиционо одржавање стамбеног објекта који се 

налази на кп. 3953/1 у КО Лозница ,издато од стране Одељења за планирање и изградњу, 

Одсека за спровођење обједињене процедуре  Градске управе града Лознице, број: ROP-

LOZ-4485-ISAW-1/2017,заводни број: 351-88/2016-V, тако што у заглављу решења уместо 

датума 06.06.2017.треба да стоји 06.03.2017. 

 

2. У свему осталом Решење о  грађевинској дозволи број  : ROP-LOZ-4485-ISAW-

1/2017,заводни број: 351-88/2016-V, остаје НЕПРОМЕЊЕНО. 

 

Ова исправка има правно дејство од дана од којег правно дејство производи и Решење које 

се исправља. 

Образложење 

 

Приликом издавања Решења за инвеститора  ЛУКИЋ ВЕЛИМИРA из Зенице  ,за извођење 

радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи -  инвестиционо одржавање стамбеног 

објекта који се налази на кп. 3953/1 у КО Лозница направљена је техничка грешка у заглављу 

решења уместо датума 06.06.2017.треба да стоји 06.03.2017. 

Како је дошло до грешке у обради текста,то је на основу одредби члана 209.ЗУП-а решено као у 

диспозитиву овог закључка. 

Жалба се изјављује Министарству грађевинарства , саобраћаја и инфрастуктуре РС-Колубарски 

управни округ у Ваљеву у року од 15  дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења. 

 

         Жалба се предаје преко овог Одељења са уплатом,путем ЦЕОПа, 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  
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