
 

 

Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

Градска управа Лозница 

Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-9665-LOC-2/2016 

Заводни број: 353-95/2016-V 

Датум: 14.06.2016. године 

Л о з н и ц а 

 

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

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

Владана Којића из Горње Борине 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, 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), Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15) и Закона о општем 

управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', број 33/97 и 37/01  и ''Сл. гласник РС'', број 30/10),  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, КАО НЕПОТПУН.                   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                  Подносилац захтева, ОДС ''ЕПС Дистрибуција''доо Београд, Огранак Лозница, обратио се овом 

органу усаглашеним захтевом преко пуномоћника Владана Којића из Горње Борине, за издавање 

локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

                 Уз захтев је достављено Идејно решење. 

 

                Захтев је примљен дана 13.06.2016. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен 

надлежном органу на поступање. 

 

                Ово Одељење је по пријему усаглашеног захтева констатовало да  приложено Идејно решење 

није измењено, јер није приложен графички део документације: подужни и попречни профили трасе. 

               

                 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 жалба Министраству 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 ЦИС-а  са плаћеном накнадом за услуге ЦЕОП- а и 

са уплатом на име таксе у износу од 430,0 динара на жиро рачун 840-742221843-57 , позив на број 97 18-

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

управе града Лознице.  

 

 

 

Обрадио:                                        

                          

     __________________                                                                                                                                                                              

Дијана Томић, дипл.инж.арх. 

         

          ШЕФ ОДСЕКА                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

  _______________________                                                           _____________________________ 

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


