
Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-14695-ISAW-1/2016  

Заводни број: 351-254/2016 -V 

Датум: 30.06.2016.године 

Лозница , ул.Карађорђева бр.2  

 

 

            Градска управа Града Лозница – Одељење за планирање и изградњу поступајући по захтеву  

ОДС „ЕПС Дистрибуција“д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница , ул.С.Пенезића бр.1 , Лозница , 

поднетог преко пуномоћника Владана Којића , за издавање решења којим се одобрава извођење 

радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - Доградња нисконапонске надземне мреже 

0,4kV по постојећим бетонским стубовима проводником типа СКС XОО/O-A 3x70+54,6 mm² , 

извод из ЗТС 10/0,4 kV „Штира 1“ на постојећем стубу 9/1000 који се налази на к.п.бр.8366 

К.О. Лозница за прикључење стамбено-пословног објекта на к.п.бр.8570 К.О. Лозница , а на 

основу чланова 8ђ. и 145.Закона о планирању и изградњу ( „Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09-исп. , 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) , чланова 28. и 29. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ,,Сл.гласник 

РС“, бр.113/15 ) и чланова 58. и 210.Закона о општем управном поступку ( „Сл.лист СРЈ“,бр.33/97, 

31/01 и „Сл.гласник РС“,бр.30/10,18/16 ) доноси : 

 

 

                                                        З А К Љ У Ч А К 

 

 

         ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ОДС „ЕПС Дистрибуција“д.о.о. Београд , Огранак ЕД Лозница , 

ул.С.Пенезића бр.1, Лозница, поднетог преко пуномоћника Владана Којића , за издавање
 
решења 

којим се одобрава извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - Доградња 

нисконапонске надземне мреже 0,4kV по постојећим бетонским стубовима проводником 

типа СКС XОО/O-A 3x70+54,6 mm² , извод из ЗТС 10/0,4 kV „Штира 1“ на постојећем стубу 

9/1000 који се налази на к.п.бр.8366 К.О. Лозница за прикључење стамбено-пословног 

објекта на к.п.бр.8570 К.О. Лозница ,
 

број: ROP-LOZ-14695-ISAW-1/2016 , заводни број:      

351-254/2016-V , поднет дана 28.06.2016.године ,  КАО НЕПОТПУН .  

 

         Уз захтев за издавање за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 

145.Закона о планирању и изградњи , поднет у електронској форми преко пуномоћника , 

подносилац захтева НИЈЕ ПОДНЕО следећу документацију у складу са подзаконским 

актима-правилницима : 

 Поднети услови и сагласности , који су предходно прибављени од ималаца јавних 

овлашћења , за пројектовање и извођење радова за предметну доградњу НИСУ 

ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСАНИ од стране пуномоћника за електронско подношење 

захтева . 

 

         Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана 

од дана пријема овог Закључка , а најкасније у року од 30 дана  од дана објављивања на 

интернет страници Градске управе града Лознице – www.loznica.rs , не поднесе усаглашен 

захтев . 
                

            
                     



                                                     O б р а з л о ж е њ е 

 
        ОДС „ЕПС Дистрибуција“д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница, ул.С.Пенезића бр.1,  преко 

пуномоћника Владана Којића , поднео је захтев заведен под бр.ROP-LOZ-14695-ISAW-1/2016, 

заводни бр.351-254/2016-V, дана 28.06.2016.год. , за издавање решења којим се одобрава извођење 

радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи - Доградња нисконапонске надземне мреже 

0,4kV по постојећим бетонским стубовима проводником типа СКС XОО/O-A 3x70+54,6 mm² , 

извод из ЗТС 10/0,4 kV „Штира 1“ на постојећем стубу 9/1000 који се налази на к.п.бр.8366 К.О. 

Лозница за прикључење стамбено-пословног објекта на к.п.бр.8570 К.О. Лозница . 
            

Увидом у поднети захтев утврђено је да уз исти НИЈЕ ПОДНЕТА СВА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА  наведена у диспозитиву овог Закључка , а у складу са одредбама чланова 

8ђ. и 145.Закона о планирању и изградњу ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09 , 81/09-испр. , 64/10-УС , 

24/11 , 121/12 , 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14 ) и подзаконским актима . 

 

             У складу са чланом 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем ( ,,Сл.гласник РС“, бр.113/15 ) донети Закључак производи правно дејство 

уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог Закључка , а најкасније у 

року од 30 дана  од дана објављивања на интернет страници Градске управе града Лознице , 

не поднесе усаглашен захтев . 
 

            Подносилац захтева може само једном поднети усаглашен захтев приликом којег         

не плаћа поново администативне таксе . 

 

          

           ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 
          Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града 

Лознице, преко овог Одељења путем ЦЕОП-а,  у року од 3 ( три ) дана од дана пријема закључка . 

             

 

               ШЕФ ОДСЕКА                                                                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА   

 ___________________________                                       ________________________________                 

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

                                      
Достављено :  

- подносиоцу захтева , 

- у списе , 

- регистратору .    


