
 

 

 

Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

Градска управа Лозница 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-22670-LOCH-2/2016 

Заводни број: 353-179/2016-V 

Датум: 26.09.2016. године 

Л о з н и ц а 

 

                       Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по 

захтеву О.Д.С. "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице, за 

локацијске услове за доградњу ДВ 10kV по постојећим бетонским стубовима od MБТС 

10/0,4Kv "Воћњак дом" до ПТС 10/0,4Kv "Воћњак Гробље" на више катастарских парцела 

у КО Воћњак, 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 садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС број 23/15 и 77/15"), 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени 

гласник РС'', број 113/15) и Просторног плана града Лозница, у Лозници (''Службени лист града 

Лознице", број 13/2011),  доноси  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев О.Д.С. "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Огранак ЕД 

Лозница из Лознице, за локацијске услове за доградњу ДВ 10kV по постојећим бетонским 

стубовима od MБТС 10/0,4Kv "Воћњак дом" до ПТС 10/0,4Kv "Воћњак Гробље" на више 

катастарских парцела у КО Воћњак, као НЕПОТПУН.           
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

                        Подносилац захтева  О.Д.С. "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Огранак ЕД 

Лозница, из Лознице, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова 

описаних у диспозитиву Закључка.  

 На захтев овог Одељења за услове за пројектовање и прикључење од стране ЈП 

"Путеви Србије", а с обзиром да предвиђена обележена траса прелази и преко регионалног пута 

на КП 271 КО Воћњак, који је у власништву Републике Србије, а имаоци права на објекту ЈП 

"Путеви Србије", упућен у поступку обједињене процедуре електронским путем дана 21.09.2016. 

године, ЈП "Путеви Србије" је одговорило Обавештењем од 23.09.2016. године, да је захтев 

непотпун, јер не садржи прописану документацију. 

 

- У Обавештењу се наводи да уз захтев треба приложити и остала документа, и то: 

 

1. Информација о локацији 

2. Копија плана за катастарску парцелу, односно део катастарске парцеле 

3. Извод из Катастра водова 



4. Идејно решење са обавезном садржином: - ситуациони план са обележеним 

државним путевима 

- геодетски снимљени попречни профили пута 

- шири ситуациони приказ подручја (на орто фото подлози, са приказаним 

државним путевима) 

 

 Како су утврђени недостаци за даље поступање по истом,  то  је у складу са 

чланом 8. став 2.  и чланом 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.  

    

 

   Закључак доставити: 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                                                                

Биљана Илић,                                                   

дипл.просторни планер 

 

         

 

           ШЕФ ОДСЕКА                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

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

 

 


