
Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање  

Број: ROP-LOZ-20041-LOC-2/2016 

Заводни број: 353-144/2016-V 

Датум: 24.08.2016.год.  

Л о з н и ц а, Карађорђева бр.2 

 

 

Одељење за планирање и изградњу, Градске управе Града Лозница, решавајући по усаглашеном 

захтеву  ''ЕНЕРГОТРАНС МРД''доо Лозница, Ул.Луке Стевића бб поднетог преко пуномоћника 

''ПИН ГГ ПРО''доо Лозница у предмету издавања локацијских  услова за изградњу стамбено-

пословног објекта на к.п.бр.3483/14 у КО Лозница на основу чл.8ђ. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09 - исправка, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - 

УС, 132/14 и 145/14), члан 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Сл.гласник РС'',бр.113/15) и члана 5. став 3. и члана 7. став 2. Уредбе о 

локацијским условима (''Сл.гласник РС'', бр.35/2015 и 114/15),) и Плану генералне регулације за 

насељено место Лозница (''Сл.лист града Лозница'',бр.3/14 и 12/14) доноси, 

                                                   

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ''ЕНЕРГОТРАНС МРД''доо Лозница, Ул.Луке Стевића бб за издавање 

локацијских  услова за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п.бр.3483/14 у КО Лозница, из 

формалних разлога. 

                                               

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

''ЕНЕРГОТРАНС МРД''доо Лозница, Ул.Луке Стевића бб поднео је овом Одељењу преко 

пуномоћника ''ПИН ГГ ПРО''доо Лозница, дана 22.08.2016.год., усаглашени захтев електронским 

путем бр. ROP-LOZ-20041-LOC-2/2016, за издавање локацијских  услова за изградњу стамбено-

пословног објекта на к.п.бр.3483/14 у КО Лозница  описаних у диспозитиву закључка. 

Уз захтев је достављена следећа документација: Идејно решење и пуномоћје.  

Захтев је поднет електронски 22.08.2016.године, а кроз ЦИС је прослеђено  надлежном органу на 

поступање. Ово Одељење је по пријему захтева констатовало да је кориговано Идејно решење није 

у потпуности кориговано по закључку ROP-LOZ-20041-LOC-1/2016  од 17.08.2016.године:  

 не може се прихватити спољашња рампа нагиба од 15% са грејачима против залеђивања 

према Правилнику о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова 

(''Сл.лист РС'', бр.58/12, 74/15 и 82/15)  

 повучен спрат није коригован у смислу повлачења од бочних линија објекта. 

Чланом 8.став 1. наведеног Правилника прописано је ако нису испуњени формални услови за даље 

поступање по захтеву, прописани чланом 7. овог правилника, надлежни орган захтев за идавање 

локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за 

одбацивање. 

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и надлежној служби ради објављивања на 

интернет страници надлежног органа и кроз ЦИС. 



Поука: Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству 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 кроз ЦИС-а плаћеном накнадом за услуге ЦЕОП-а и 

са уплатом на име таксе у износу од 430,0динара на жиро рачун 840-742221843-57, позив на број 

97 18-059 Буџет РС и 200,0динара на жиро рачун 840-742341843-24, позив на број 97 18-059, 

приходи Градске управе града Лознице. 
 
 

                Обрадио:                                                                          НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

Дијана Томић, дипл.инж.арх.                                                    Милица Павловић, дипл.правник 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.  


