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Л о з н и ц а 

                        

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

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, за издавање локацијских услова за изградњу потисног цевовода фекалне 

канализације од црпне станице у Бањи Ковиљачи на к.п. 734/1 КО Бања Ковиљача и 

Лозници на к.п. 4524/2 КО Лозница до будућег постројења за пречишћавање отпадних вода 

у Лозници на к.п. 14142 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 

изградњу потисног цевовода фекалне канализације од црпне станице у Бањи Ковиљачи на 

к.п. 734/1 КО Бања Ковиљача и Лозници на к.п. 4524/2 КО Лозница до будућег постројења 

за пречишћавање отпадних вода у Лозници на к.п. 14142 КО Лозница, због недостатака у 

достављеном идејном решењу (ИДР).                   

 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

                        Подносилац захтева, ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, обратило 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 17.01.2018. 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). 
                   Обавезна садржина Идејног решења: 

• 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 (“Сл. Гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015)) и 
предлогом трасе инсталација са исказаном оријентационом стационажом пута на почетку и крају 
паралелног вођења и укрштаја са путем, на катастарско-топографској подлози у одговарајућој 
размери, 
• Геодетски снимљени попречни профили пута са свим елементима пута и границама 
парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге) са 
дефинисаним положајем планираних инсталација 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, 
планираних инсталација у зони путних објеката и др.), 
•  Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са 



приказаним државним путевима. 

НАПОМЕНА: Потребно је обележити државне путеве у складу са Уредбом о категоризацији државних 
путева („Сл.гл.РС“, број 105/13 и 119/13). Стационаже државног пута на местима планираних 
инсталација утврдити директним мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних тачака 
(координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“ (ммм.риЈеуЈ-згћИе.гз), Није 
достављено Идејно решење у dwg или dwf формату. 

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

путем дана 17.01.2018. године,  ''Лозница гас'' из Лознице,  је у законом прописаном року одговорило 

следеће: 

 
 На основу приложеног идејног решења у  pdf  формату нисмо у могућности да 
идентификујемо планирану канализацију из приложеног ситуационог плана. Потребно је ситуационе 
листе од 1 до 7 доставити у dwg формату појединачно или комплетно у оргиналним топографским 
координатама.                  

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

став 2.  и члном 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

одлучено као у диспозитиву овог Закључка.  

 

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

дана од дана његовог објављивања на интернету кроз ЦИС поднесе усаглашен Захтев не доставља 

документацију поднету уз захтев који је одбачен нити понова плаћа административну таксу. 

 

                          Подносилац  захтева може поднети само један усаглашен захтев приликом којег не плаћа 

поново административну таксу. 

 

 Закључак доставити: подносиоцу захтева и надлежној служби ради објављивања на 

интернет страници органа. 

 

 Ако подносилац захтева не отклони недостатке у остављеном року овај орган ће донети 

закључак којим се захтев одбацити као непотпун. 

 

 

 

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. 

http://www.putevi-srbije.rs/


 

 

 

 


