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Л о з н и ц а

 

Градска управа града Лознице, Одељење за планирање и изградњу, решавајући по захтеву
Митровић Зорана из Лознице, ул. Светог Саве бр. 4, за извођење радова из члана 145. Закона
о планирању и изградњи-уградња унутрашње гасне инсталације за стан бр.2 у улици Светог
Саве бр.4, на основу члана 92. став 1. тачка 5), члана 104. и члана 136. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 аутентично тумачење и
2/2023-одлука УС – у даљем тексту ЗОУП), издаје

 

РЕШЕЊЕ

                ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Митровић Зорана из Лознице, ул. Светог Саве бр. 4, за
извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи-уградња унутрашње гасне
инсталације за стан бр.2 у улици Светог Саве бр.4. као НЕОСНОВАН јер се у истој
управној ствари већ води управни поступак.

 

Образложење

             Овај орган је дана 09.01.2023. године решавајући по захтеву Митровић Зорана из
Лознице, ул. Светог Саве бр. 4, донео Решење број ROP-LOZ-174-ISAW-1/2023, заводни број
351-1/2023-V, којим се одбацује захтев Митровић Зорана из Лознице, ул. Светог Саве бр. 4,
за извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи-уградња унутрашње гасне
инсталације за стан бр.2 у улици Светог Саве бр.4.

            На наведено решење, Митровић Зоран је благовремено изјавио приговор и у току је
поступак по приговору пред Градским већем града Лознице.

            Митровић Зоран је дана 16.01.2023.године поднео усаглашени захтев за издавање
решења о одобрењу извођења радова за унутрашњу гасну инсталацију за стан бр.2 у улици
Светог Саве бр.4.



             Одредбама члана 92. став 1. тачка 5) Закона о општем управном поступку прописано
је да орган решењем одбацује захтев којим је покренут поступак ако се у истој управној
ствари већ води управни или судски поступак или је о њој већ правноснажно одлучено
решењем којим је странци признато право или наложена нека обавеза.

               Решавајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио да се у истој управној ствари
већ води поступак због чега је у складу са чланом 92. став 1. тачка 5) Закона о општем
управном поступку одлучио као у диспозитиву решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Репиблике Србије –
Колубарски управни округ у Ваљеву у року од 15 дана од дана пријема решења, а преко
Градске управе града Лознице, Одељења за планирање и изградњу, Карађорђева 2, Лозница,
15300 Лозница, Пак: 261261.

             Жалба се таксира са 490,00 динара административне таксе и уплаћује на рачун број
840-742221843-57 – Републичке административне таксе, са позивом на број 97 18059, буџет
РС и 200,00 динара на рачун број 840-742341843-24, са позивом на број 97 18-059, приходи
градске управе града Лознице.

 

Решење доставити:

Подносиоцу захтева

Имаоцима јавних овлашћења

Грађевинској инспекцији

Архиви

 

 

 

САВЕТНИК

__________________________

Перић Дејан, дипл. правник

 

 

 

ШЕФ ОДСЕКА                                                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

____________________________                                             __________________________

Весна Стефановић, дипл. грађ. инж.                                          Владан Трипковић пр. планер


