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Л о з н и ц а 

 

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

''Водовод и канализација'' Лозница, Ул. Георгија Јакшића бр. 9 поднет за издавање локацијских 

услова за реконструкцију цевовода од каптаже ''Дубоки поток'' до резервоара ''Гнила'' преко више 

катастарских парцела у КО Коренита, а на основу чл.53а 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 2. и члан 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(''Сл.гласник РС'',бр.113/15 и 96/16 ) и члан 30. став 2. Уредбе о локацијским условима (''Сл.гласник 

РС'',бр.35/15 и 114/2015) и Просторног плана града Лозница (''Сл.лист града Лозница'', бр.13/11),  доноси  

 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЈП''Водовод и канализација'' из Лознице, Ул. Георгија Јакшића 

бр.9 за издавање локацијских услова за реконструкцију цевовода од каптаже ''Дубоки поток'' до 

резервоара ''Гнила'' преко више катастарских парцела у КО Коренита, из формалних разлога. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                        Подносилац захтева ЈП ''Водовод и канализација'' из Лознице, Ул. Георгија Јакшића бр. 9,  

обратио се овом органу на основу усаглашеног Захтева који је примљен 16.12.2016. године описаних у 

диспозитиву закључка.  

                        

 На основу усаглашеног захтева ово Одељење је проследило имаоцу јавних овлашћења 

захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење. По пријему захтева ЈП ''Путеви Србије'' је 

одговорило обавештењем бр.ЉНП 324 од 30.12.2016.године о непотпуности Идејног решења.  

 

 Идејно решење потребно је доставити сачињено у складу са Правилником о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објеката (“Службени гласник РС”, број 96/16) усаглашен са захтевом. 

 

 Чланом 8. став 1. и чланом 12. став 2. наведеног Правилника прописано је ако нису 

испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган захтев за издавање 

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

 

 На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену цитираних 

прописа, те је одлучено као у диспозитиву. 

   

 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 приговор  Градском већу града Лознице у 

року од 3 дана од дана пријема истог преко овог Одељења. 

 

  



 

 

 

 

Обрадио:                                        

                          

     __________________                                                                                                                                                                              

Дијана Томић, дипл.инж.арх. 

 

 

         

          ШЕФ ОДСЕКА                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

  _______________________                                                           _____________________________ 

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


