
 

 

 

Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

Градска управа Лозница 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-555-LOC-1/2018 

Заводни број: 353-5/2018-V 

Датум: 25.01.2018. године 

Л о з н и ц а 

                        

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

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, за постављање сигнализације (семафора) у Лозници у Улици војводе Путника 

на к.п. 11949/1, 11936, 11952, 3484/4, 3484/3, 3481/1 и 5832  КО Лозница, 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, 1 и 145/14"), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник 

РС'', број 35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15, 96/16 и 120/17),  доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, Града Лознице, за издавање локацијских услова за постављање 

сигнализације (семафора) у Лозници у Улици војводе Путника на к.п. 11949/1, 11936, 11952, 3484/4, 

3484/3, 3481/1 и 5832  КО Лозница, због формалних недостатака.                   

 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

Подносилац захтева, ГРАД ЛОЗНИЦА, обратио се овом органу за издавање  

локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

                        На захтев овог Одељења за услове за пројектовање и прикључење, упућени 

електронским путем дана 16.01.2018. године,  Јавно предузеће ''Путеви Србије'' из Београда, 

Булевар краља Александра 282,  је у законом прописаном року одговорило следеће: 

 

                         Обавештавамо вас да се не могу издати тражени услови, јер уз захтев није 

достављено идејно решење сачињено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 

(„Службени гласник РС“, број 23/15, 77/2015, 96/16 и 67/17). 

              На основу члана 78. Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", број 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) елементе јавног пута чине: шири коловоз, тротоар, 
раскрснице за потребе насеља, простори за паркирање, јавна расвета, светлосна и друга 
сигнализација, бициклистичке стазе, пешачке стазе и сл. 
 

              На основу члана 133. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 
98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), грађевинску дозволу за изградњу државних путева првог и 
другог реда, путних објеката и саобраћајних прикључака на ове путеве издаје Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26 Београд.  
 

             Захтев за издавање локацијских услова за постављање светлосне сигнализације на 
државном путу, неопходно је упутити Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Немањина 22-26 Београд. 

 



 

 

                       Уз захтев приложити услове од ималаца јавних овлашћења прибављени 

електронским путем у овом поступку и то: ОДС ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак 

Лозница, број 4-10/18/2 од 18.01.2018.године, ЈП ''Водовода и канализације'' Лозница, број 2/65 

од 18.01.2018. године, ''Лозница гас'' Лозница, број ЛГ-68/18 од 19.01.2018. године, ''Телеком 

Србија'' Шабац, број 7010-21031/1 од 23.01.2018. године и ЈП ''Путеви Србије'' од 23.01.2018. 

године. 
 

                         Како су утврђени формални недостаци и недостаци у достављеном идејном решењу, то је 

у складу са чланом 8. став 1. и 2.  и чланом 12. 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:                                        

                          

     __________________                                                                                                                                                                             

Мирјана Матовић Марковић,                                                   

дипл. просторни планер 

 

 

 

         

          ШЕФ ОДСЕКА                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

  _______________________                                                           _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

   

             


