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Л о з н и ц а 
 

 

 

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

Јовичића из Бање Ковиљаче,  за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног 

стамбено-пословног објекта на КП 419/2 КО Бања Ковиљача, 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) и Правилника о поступку 

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

генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (''Службени лист града Лозница'', број 14/17 и 

4/19), доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, Љубомира Јовичића из Бање Ковиљаче,  за издавање 

локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на КП 419/2 КО 

Бања Ковиљача, због недостатака у достављеном Идејном решењу (ИДР).     

             

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

                         Подносилац захтева, Љубомир Јовичић из Бање Ковиљаче, обратилио се овом органу, 

преко пуномоћника, захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

              

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

18.08.2020. године, '' Лозница-гас'' ДОО из Лознице,  је у законом прописаном року одговорило следеће:     

                   

- '' Predmetni stambeno-poslovni objekat NE MOŽE se priključiti na distributivnu gasnu mrežu po 

dostavljenom Idejnom rešenju za gasnu instalaciju!  

- Višeporodični stambeni objekat se može priključiti na distributivnu gasnu mrežu, po Metodologiji za 

određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa (broj 226/2016-Д-02 od 

19.04.2016.godine-Savet Agencije za energetiku Republike Srbije), kao GRUPNI priključak;  

- „Grupni priključak je priključenje višespratnog objekta kolektivne stanogradnje na distributivnu mrežu 

radnog pritiska < 6 bar. Ovaj priključak sa gradi od najbliže tačke na distributivnoj mreži u kojoj je priključenje 

tehnički i pravno moguće, do regulacionog uređaja za objekat u celini i dalje od regulacionog uređaja ka dva 

ili više kućnih mernih setova. Troškovi priključenja grupnim priključkom iskazuju se po kućnom  mernom 

setu”. Definicija grupnog priključka u smislu predmetne Metodoligije;  

- Predviđenim Idejnim rešenje je projektovana Merno-regulaciona stanica jedinstvena za ceo objekat, 

što za grupni priključak nije moguće. Mora se projektovati regulaciona stanica, jedinstvena za ceo objekat, a 

od nje se razvodi do dva ili više mernih setova-prema stambenim jedinicama. Maksimalna potrošnja po 

stambenoj jedinici može iznositi 1,2 Sm3/h prirodnog gasa. Poslovni prostor se može projektovati preko 

mernog seta ili, ako količina gasa ne odgovara, izvesti kao nezavisan TIPSKI priključak.  

 



 

 

 Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу, то је у складу са чланом 8. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у 

диспозитиву овог Закључка.  

 

 Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев 

најкасније у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка, не доставља поново документацију, 

нити плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у 

коме је Закључак донет. 

 

                         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                                      ШЕФ ОДСЕКА 

               

Мирјана Матовић Марковић,                                                         Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 
 

 

 

                                                           НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

 

                                                                                                   Владан Трипковић,  дипл.простор.план. 
 

 


