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Л о з н и ц а 

 

 

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

Лозница – Градска управа, Улица Карађорђева бр. 2, за реконструкцију канализационе мреже у 

Улици Вука Караџића на к.п. 5352 и 8419 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, 145/14, 83/18, 31/19,37/19 и 9/20), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник 

РС'', број 115/2020), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени гласник РС'', број 68/19), Плана детаљне регулације блока између улица Јованa Цвијића, Владе 

Зечевића, Трга Јована Цвијића, Саве Ковачевића, реке Штире, Миодрага Борисављевића, Трга Јована 

Цвијића и Војводе Мишића у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број 22/2016) 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 Града Лознице – Градске управе, Улица Карађорђева бр. 2, за 

реконструкцију канализационе мреже у Улици Вука Караљића на к.п. 5352 и 8419 КО 

Лозница, због недостатака у Идејном решењу (ИДР). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Подносилац захтева, Град Лозница – Градска управа, Улица Карађорђева бр. 2, обратио се 

овом органу преко пуномоћника ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница за издавање локацијских услова 

описаних у диспозитиву закључка. 

 

На захтев овог Одељења за издавање услова, упућен електронским путем дана 13.11.2020. 

године, ЈП "Путеви Србије", Београд, је у законом прописаном року одговорило следеће: 

 
„Уз захтев је неопходно доставити 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 73/19) усклађено са планском документацијом. 

Идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу државног 

пута I и/или II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге: 

 

 Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом 

законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним 

 путевима (Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, број 

105/13 и 119/13)), са приказом трасе инсталација. 

  Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и 

границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско- 

геодетске подлоге, која не мора да буде оверена од стране органе надлежног за 



послове државног премера и катастра) са дефинисаним положајем планираних 

инсталација и заштитних цеви и растојањем у односу на крајње тачке попречног 

профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, 

дубину полагања поред и испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину 

подбушивања), (попречне профиле урадити обавезно на почекту и крају 

паралелног вођења поред државног пута, на месту укрштаја, у зонама путних 

објеката и другим карактеристичним местима); 

  Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, 

са приказаним државним путевима. 

 

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. 
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