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 Одељење за планирање и изградњу Градске управе, града Лознице, Одсек за спровођење 

обједињене процедуре и планирање поступајући по захтеву Градске управе града Лознице за 

издавање локацијских услова за санацију и адаптацију некатегорисаног пута кроз ромско насеље 

на КП 2880 И 2608 КО Чокешина, на основу члана 121. ст.1. и 2.  Закона о општем управном 

поступку ( Службени лист СРЈ 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 Градске управе града Лознице за издавање локацијских 

услова за санацију и адаптацију некатегорисаног пута кроз ромско насеље на КП 2880 И 2608 КО 

Чокешина. 

 

                                                O б р а з л о ж е њ е 
       

 

           Инвеститор Градскa управa града Лознице,  поднео је захтев Градској управи Града Лозница 

- Одељењу за планирање и изградњу, електронским путем  дана 03.05.2017., за издавање 

локацијских услова за санацију и адаптацију некатегорисаног пута кроз ромско насеље на КП 2880 

И 2608 КО Чокешина.                                                                              

На основу Захтева за остале поступке  број: ROP-LOZ-11831-GR-2/2017, заводни број:353-78/2017-

V од 11.05.2017.,  у коме инвеститор одустаје  од Захтева за издавање локацијских услова број 

ROP-LOZ-11831-LOC-1/2017, заводни број 353-72/2017, а  у  складу са чланом 121.ст.1.и 2. Закона 

о општем управном поступку (Службени лист СРЈ  33/97 и 31/01 и сл.гласник РС бр 30/10) донет  

је Закључак о обустављању поступка .
        

     

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре РС, Колубарски управни округ – Ваљево у року од 5 

дана од дана пријема овог Закључка. 

Жалба се предаје преко овог Одељења, таксирана са 430,00 динара административне таксе 

уплатом на жиро-рачун број, 840-742221843-57    позив на број 97 18-059 – Буџет Републике 

Србије и 200,00 динара на жиро-рачун број 840-742341843-24, позив на број 97    18-059 – Приходи 

Градској управи Града  Лозница. 

 

Достављено:  

- Инвеститору, 

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа  кроз ЦИС 

 

         ШЕФ ОДСЕКА                                                          НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

___________________________                               ______________________________ 

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

 


