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Л о з н и ц а 

 

                       Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по 

захтеву ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак Лозница, за издавање 

локацијских услова за изградњу СБТС 10/0,4 кВ "ДОМАХ" Л.Шор са прикључним ДВ-а 

10 Кв проводником СН-СКС ХHЕ 48/0-А 3Х(1Х50)+50мм² преко КП 2063, 2445 и 858/4 КО 

Шор, 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, Шематски приказ уређења насеља Шор, у Лозници 

(''Службени лист града Лознице", број 13/2011),  доноси  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак Лозница, 

за издавање локацијских услова за изградњу СБТС 10/0,4 кВ "ДОМАХ" Л.Шор са прикључним 

ДВ-а 10 Кв проводником СН-СКС ХHЕ 48/0-А 3Х(1Х50)+50мм² преко КП 2063, 2445 и 858/4 

КО Шор,  због недостатка у достављеном Идејном решењу за даље поступање по 

истом.           
 

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, тражени су услови за пројектовање и прикључење од 

стране ЈП "Путеви Србије", Београд, из разлога што  према издатом Листу непокретности број 

1131 Службе за катастар непокретности Лозница, као и достављеном Идејном решењу, 

предметна КП 2445 КО Шор, представља Магистрални пут М19 (Београд-Шабац-Лозница-

Зворник).  

У поступку обједињене процедуре електронским путем, дана 03.11.2016. године, ЈП "Путеви 

Србије" је одговорило Обавештењем број ДБ 953-22714 од 03.11.2016. године, да достављено 

ИДР не садржи прописану документацију, и то: 

 

 Технички опис ИДР није сачињен у складу са захтевом за издавање поднетим од стране 

надлежног органа, као ни са графичком документацијом која је саставни део истог 

 Графички прилози ИДР нису сачињени у складу са чланом 32. Став 4. 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") 



 У Ситуационом плану није обележен државни пут изнад ког је планирано постављање 

предметних инсталација у складу са Уредбом о категоризацији државних путева  

 ИДР не садржи геодетски снимљене попречне профиле пута са савим елементима пута и 

границама парцела на којима се пут налази......... 

 ИДР није потписано у складу са чл. 3. Став 4. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем 

 

 Податке о државним путевима преузети са сајта ЈП "Путеви Србије". 

 

 На основу Одговора на захтев за издавање услова ЈП "Путеви Србије", 

придржавати се свега наведеног у Обавештењу број ДБ 953-22714 од 03.11.2016. 

године. 

 
 Како постоје недостаци у достављеном ИДР  за даље поступање по истом,  то  је у складу 

са чланом 8. став 2.  и чл. 12. Став 2.  истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.  

  

 Ако се у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана 

његовог објављивања на интернету поднесе усаглашен Захтев не плаћа се поново административна такса.  

 

   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                                                                

Биљана Илић,                                                   

дипл.просторни планер 

 

         

 

           ШЕФ ОДСЕКА                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

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

 

 


