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Л о з н и ц а 

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

БОРО СКОРИЋ " AД, Лозница, поднет преко пуномоћника Невене Јанковић  из Лознице, Улица Милоша 

Поцерца 52, за издавање локацијских услова за изградњу водоводне мреже на више катастарских 

парцела, и то:1852/5 1851/2 1851/1 2033/2 1995/2 1995/4 1995/1 1995/3 2026 1979/6 2006/16 1994/6 1994/29 

94/31 1997/5 19, све у КО Доња Бадања, 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 и 

145/14"), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15 и 114/15) и чл. 8. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', 

број 113/15), доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ХК " БОРО СКОРИЋ " AД, Лозница, за издавање локацијских 

услова за изградњу водоводне мреже на више катастарских парцела, и то:1852/5 1851/2 1851/1 2033/2 

1995/2 1995/4 1995/1 1995/3 2026 1979/6 2006/16 1994/6 1994/29 94/31 1997/5 19, све у КО Доња Бадања, 

КАО НЕПОТПУН.                   
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                        Подносилац захтева, ХК " БОРО СКОРИЋ " AД, Лозница, обратио се овом органу 

усаглашеним захтевом преко пуномоћника Невене Јанковић  из Лознице, за издавање локацијских услова 

описаних у диспозитиву закључка.  

 

                       Уз захтев је достављено Идејно решење. 

 

                         Захтев је примљен дана 13.05.2016. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен 

надлежном органу на поступање. 

 

                         Ово Одељење је по пријему усаглашеног захтева констатовало да је приложено измењено 

Идејно решење у односу на  Идејно решење које је било достављено уз одбачени захтев и поступило је 

по њему. У измењеном Идејном решењу постоје следећи недостаци: 

 У прилогу 0.5., Општи подаци о објекту и локацији, исправити назив просторног 

односно урбанистичког плана 

 Поднети захтев, главна свеска ИДР као и графички део ИДР није усклађен у 

смислу навођења свих предметних парцела кроз које пролази траса, у том смислу 

прегледати ситуацију и навести тачне катастарске парцеле планиране трасе 

 Раздвојити Хидролошку студију и ИДР, према Упутству број 110-00-163/2015-07 

од 19.05.2015. године 

 

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. 

 

 Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу,  то је у складу са чланом 8. 

став 2. и  9. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем , одлучено је 

као у диспозитиву овог Закључка.  

     



 

 

 

  

 Закључак се доставља: подносиоцу захтева и надлежној служби ради објављивања на 

интернет страници органа. 

 

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

             3 дана од дана пријема закључка,  преко овог Одељења. 

 

 

Обрадио:                                        

                          

     __________________                                                                                                                                                                              

 

         

          ШЕФ ОДСЕКА                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

  _______________________                                                           _____________________________ 

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


