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

''ЕПС Дистрибуција''доо Београд, Огранак Лозница, Ул.Слободана Пенезића бр.1 преко 

пуномоћника Владана Којића из Горње Борине у предмету издавања локацијских  услова за 

изградњу МБЗС 10/0,4кV ''Здравко Машановић'' са прикључним кабловским водовима 10кV од ТС 

35/10кV'' Бања Ковиљача'' – ТС 10/0,4кV ''Здравка Машановића'' и до ТС 10/0,4кV ''Дископатија'' 

Бања Ковиљача преко више катастарских парцела у К.О.Бања Ковиљача, 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 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 Правилника о 

изменама и допунама Правилника о садржани, начину и поступку израде и начин вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Сл.гласник Рс'',бр.77/2015) 

доноси, 

                                                   

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ОДС ''ЕПС Дистрибуција''доо Београд, Огранак Лозница, Ул.Слободана 

Пенезића бр.1 за издавање локацијских  услова за изградњу МБЗС 10/0,4кV ''Здравко Машановић'' 

са прикључним кабловским водовима 10кV од ТС 35/10кV'' Бања Ковиљача'' – ТС 10/0,4кV 

''Здравка Машановића'' и до ТС 10/0,4кV ''Дископатија'' Бања Ковиљача преко више катастарских 

парцела у К.О.Бања Ковиљача, из формалних разлога. 

                                               

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

''ЕПС Дистрибуција''доо Београд, Огранак Лозница, Ул.Слободана Пенезића бр.1 преко 

пуномоћника Владана Којића из Горње Борине поднео је овом Одељењу, дана 17.05.2016.год. 

захтев електронским путем бр. ROP-LOZ-9665-LOC-1/2016 за издавање локацијских  услова за 

изградњу МБЗС 10/0,4кV ''Здравко Машановић'' са прикључним кабловским водовима 10кV од ТС 

35/10кV'' Бања Ковиљача'' – ТС 10/0,4кV ''Здравка Машановића'' и до ТС 10/0,4кV ''Дископатија'' 

Бања Ковиљача преко више катастарских парцела у К.О.Бања Ковиљача описаних у диспозитиву 

закључка. 

Уз захтев је достављена следећа документација: Идејно решење, докази о уплати 

административних такси, техничке услове ЕД Лозница и пуномоћје.  

Захтев је поднет електронски 17.05.2016.године, а кроз ЦИС је прослеђено  надлежном органу на 

поступање. Ово Одељење је по пријему захтева констатовало да је у захтеву наведена погрешна 

катастарска парцела бр.105/10 К.О.Бања Ковиљача, а недостаје к.п.бр.551/1 К.О.Бања Ковиљача. 



У Идејном решењу недостају  потребни подаци за објекте за које се прибављају водни услови 

према Правилнику о изменама и допунама Правилника о садржани, начину и поступку израде и 

начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта, јер траса 

кабловског вода прелази преко водотока и катастарске парцеле на којима ЈВП''Србијаводе'' имају 

право коришћења. У техничком опису описати  трасу кабловског вода тј. навести укрштања са 

другим инфраструктурним објектима, ако има тих података и водотоковима. У графичкој 

документацији недостају подужни профил трасе и карактеристични попречни профили. 

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. 

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

те је одлучено као у диспозитиву. 

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана 

од дана његовог објављивања на интернет станици надлежног органа (www.loznica.rs)  поднесе 

усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз 

захтев који је одбачен, нити поново пљаћа администартивну таксу.  

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана 

од дана његовог објављивања на интернету кроз ЦИС, поднесе усаглашен захтев и отклони све 

утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново 

плаћа администартивну таксу.  

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без 

обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 

административне таксе, односно накнаде. 

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:                                                                          НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

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

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.  

http://www.loznica.rs/

