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Л о з н и ц а 

 
Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Валентине Николић и 

др. из Пожаревца, за издавање локацијских услова за адаптацију и деобу стана број 9, улаз број 2 у 

вишепородичном стамбеном објекту на к.п. 5084 КО Лозница, на основу члана 53а. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 

УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/19) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница 

(''Службени лист града Лознице'', број 3/14 и 13/18), доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, Валинтине Николић и др. из Пожаревца чији је пумоћник Невена Јанковић из Лознице 

за издавање локацијских услова за адаптацију и деобу стана број 9, улаз број 2 у вишепородичном стамбеном објекту 

на к.п. 5084 КО Лозница. 

 

 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

Подносилац захтева, Валинтина Николић и др. из Пожаревца, обратио се овом органу, преко пуномоћника 

Невене Јанковић из Лознице, захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка. 

 

На захтев овог Одељења за издавање услова, упућен електронским путем дана  30.12.2020. године, ''ЕПС 

Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, је у законом прописаном року одговорило следеће: 

 
"На основу Вашег захтева, број ROP-LOZ-36690-LOCH-2/2020 од 30.12.2020. године, добијеног преко система 

обједињене процедуре, за издавање УПП за реконструкцију стана на кат. парцели бр. 5084, КО Лозница, а који је поднео 

инвеститор Валентина Николић из Пожаревца, обавештавамо Вас да увидом у нашу документацију утврђено да је на 

предметном објекту утврђена неовлашћена потрошња електричне енергије и да статус постојећег мерног места није 

решен. Како је Борковић Лидија поднела тужбу дана 12.01.2016. године са привременом мером због искључења 

електричне енергије након откривања неовлашћене потрошње стан је прикључен на ЕЕ мрежу до окончања поступка. 

 

Након окончања поступка и решеног статуста постојећег мерног места можемо Вам издати УПП за предметни објекат." 

 

Како су утврђени недостаци, то је у складу са чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка. 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од 

дана пријема закључка, преко овог Одељења. 

 

 

 

 
               ШЕФ ОДСЕКА                                                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                                                 Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

 



 

 


