
 

Република Србија  

ГРАД ЛОЗНИЦА 

Градска управа Лозница 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-653-LOCН-2/2021 

Заводни број: 353-47/2021-V 

Датум: 11.03.2021. године  

Л о з н и ц а 

 

 

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

Сладаковића из Лознице, чији је пуномоћник Драгица Мишић из Брасине, за издавање локацијских 

услова за изградњу стамбено - пословног објекта на к.п. 2112/1 КО Лозница, на основу члана 53а. 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/19) и Плана генералне 

регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 3/14 и 13/18), доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, Здравка Сладаковића из Лознице, чији је пуномоћник Драгица Мишић из Брасине за 

издавање локацијских услова за изградњу стамбено - пословног објекта на к.п. 2112/1 КО Лозница. 
 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

Подносилац захтева, Здравко Сладаковић из Лознице, обратио се овом органу, преко пуномоћника Драгице 

Мишић из Брасине, захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка. 
 

На захтев овог Одељења за издавање услова, упућен електронским путем дана  01.03.2021. године, АД 

"ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ'' Београд, је у законом прописаном року одговорило следеће: 

 

За објекат који се налази испод или у близини електроенергетских водова, потребна је сагласност ЕМС АД, 

при чему важе следећи услови:  

- Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор објеката треба да обезбеди, у коме је дат тачан 

однос постојећих и планираних водова и предметног објеката, уз задовољење прописа и закона и 

исти може израдити пројектна организација која је овлашћена за те послове. Трошкови израде 

Елабората падају у целости на терет Инвеститора предметног објекта. 

 

Како су утврђени недостаци, то је у складу са чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка. 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

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            

 

      Јелена Тодоровић, дипл.инж.арх. 

 

 
                ШЕФ ОДСЕКА                                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                                                 Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

 



 

 


