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Л о з н и ц а 

 

 

 

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

"Лозница развој" из Лознице за издавање локацијских услова за измештање и 

реконструкцију резервног излаза број 1 на кат.парцели 4983 КО Лозница, на основу члана 8ђ. 

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, 83/2018, 31/19 и 37/2019"), Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана 

генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број  03/2014 и 

13/2018), доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЈП "Лозница развој" из Лознице за издавање локацијских 

услова за измештање и реконструкцију резервног излаза број 1 на кат.парцели 4983 КО Лозница, 

из формалних разлога за даље поступање по истом.                 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

                       Подносилац захтева, ЈП "Лозница развој" из Лознице, обратио се овом органу захтевом 

за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

У предмету је достављено идејно решење, сагласност, пуномоћје и доказ о уплати 

административних такси. 

 

 Захтев је примљен дана 10.10.2019. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен 

надлежном органу на поступање. 

 

Формални недостаци: 

 
                        На захтев овог Одељења за техничке услове за пројектовање за измештање и 

реконструкцију резервног излаза атомског склоништа број 1, упућени електронским путем дана 

15.11.2019. године,  ЈП "Водовод и канализација" Лозница је у законом прописаном року одговорило 

условима број 145/1329 од 29.10.2019.године  да нису сагласни са положајем пројектованог излаза из 

атомског склоништа и са предлогом решења, у којима се наводи:  

 

- Увидом у приложену техничку документацију, може се закључити да новопројектовани излаз из 

атомског склоништа угрожава инсталације водовода и канализације . Планирани положај излаза пресеца 

дистрибутивни цевовод питке воде а сам излаз на површину земље је пројектован на колектору фекалне 

канализације. Напомињемо да посебно обратите пажњу на удаљење од магистралног цевовода питке 

воде Ø600 mm који служи за снабдевање читавог система Града Лознице. У прилогу су Вам дате 

координате Магистралног цевовода који је геодетски снимљен пре затрпавања, како би сте испоштовали 

минимална удаљења од истог. 

 



 

 T1 T2 

x 6596962,327 6597000,045 

y 4932708,039 4932715,885 

 

 

Предлог решења: 

Планирати нов положај излаза из атомског склоништа и прилагодити га положају инсталација водовода и 

канализације тако да задовољи услов минималних удаљења објеката од цевовода. 

Заштитна зона (појас): појас заштите око главних цевовода износи са сваке стране по 2,5м. Ширина 

појаса заштите цевовода ван насеља са сваке стране цевовода одређује се у односу на пречник цевовода 

Ø80mm-Ø200mm=1,5m; Ø200-Ø300mm=2,3m; Ø300mm-Ø500mm=3,0m; Ø500-Ø1000mm и преко =5,0m. 

 

 

 Подносилац  захтева може поднети само један усаглашен захтев приликом којег не 

плаћа поново административну таксу. 

 

 
Приликом исправке Идејног решења обратити пажњу и на одговоре прибављене електронским 

путем у овом поступку од осталих имаоца јавних овлашћења и приложити их уз усаглашени 

захтев, и то: ЈКП "Топлана" Лозница, из Лознице,  број 586-1 од 21.10.2019. године, ЈП "ЕПС 

Дистрибуција",Београд,  Огранак Електродистрибуција  Лозница, из Лознице број 8J.1.1.0-D-09.14-

326583-/1-19 од 16.10.2019.године, "Телеком Србија" АД, Београд, број А332-461183/1 од 

24.10.2019.године, "Лозница-гас"ДОО Лозница, број LG-230/19 од 23.10.2019.године . 

 

Како постоје формални недостаци  за даље поступање по истом,  то  је у складу са чланом  8. став 1.  

истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.   

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 

30 дана од дана објављивања Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну 

таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је акт донет. 

 

 

    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,  а преко овог Одељења. 

 

 

    
 

  ОБРАДИО                                          ШЕФ ОДСЕКА  
               

Биљана  Илић,                                                                              Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

                                                                          НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА     
                

                                                                                                                                     Владан Трипковић,  

                                                                                                                                     дипл.простор.план. 

 

 

 
 

 
 

 


