
 

 

 

Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

Градска управа Лозница 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-34109-LOCА-3/2017 

Заводни број: 353-45/2017-V 

Датум: 28.03.2017. године 

Л о з н и ц а 

                        

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

Лознице, за изградњу секундарне дистрибутивне водоводне мреже на више кат.парцела  КО Зајача 

у Зајачи, 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 поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15 и 96/16) и Просторног 

плана града Лознице (''Службени лист града Лозница'', број 13/2011) и Плана детаљне регулације 

индустријске зоне  ''Зајача'' у Зајачи са СПУ(''Службени лист града Лозница'', број 13/2013,  

доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, ГРАДА ЛОЗНИЦЕ из Лознице, Карађорђева 2, за издавање 

локацијских услова за изградњу секундарне дистрибутивне водоводне мреже на више кат.парцела  

КО Зајача у Зајачи, због недостатака у достављеном идејном решењу (ИДР).                   

 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

                           Подносилац захтева, Град Лозница, обратио се овом органу, преко пуномоћника Невене 

Јанковић из Лознице, захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

                           На захтев овог Одељења за услове за пројектовање и изградњу, упућен електронским 

путем дана 13.06.2016. године,  Јавно предузеће ''Путеви Србије'' из Београда је одговорило 

Обавештењем,  интерни број  ЉНП 24 од 28.03.2017. године којим нас обавештава да је захтев непотпун, 

јер не садржи прописану докуменрацију. 

 

                           У Обавештењу  се наводи да уз захтев за услове за пројектовање и изградњу треба 

приложити идејно решење које обавезно садржи: 

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

регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним  путевима и предлогом трасе 

инсталација са исказаном орјентационом стационажом пута на почетку и на крају паралелног 

вођења и укрштаја са путем, на катастарско топографској подлози у одговарајућој размери, 

 Геодетски снимљен попречни профил 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 инсталација, дубину полагања 

поред пута и испод пута, пречник и дужину заштите заштитне цеви, дужину подбушивања и др.), 

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

приказаним државним путевима.  

 

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

став 2. и  чланом 12. став 2. 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 накасније 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. 

 

  

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.                                              Милица Павловић, дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

   

             


