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Л о з н и ц а 

                 

        

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

"МБМ РАД" ДОО Лозница из Лознице за издавање локацијских услова прикључног гасовода са 

МРС и УГИ за вишепородични стамбени објекат По+Пр+2  на КП 3493/10 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 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 Плана детаљне регулације зона  

III ''Лагатор'' у Лозници (''Службени лист града Лозница'', број 4/2005 ), доноси 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, "МБМ РАД" ДОО Лозница из Лознице за издавање локацијских 

услова прикључног гасовода са МРС и УГИ за вишепородични стамбени објекат По+Пр+2  на КП 

3493/10 КО Лозница, због недостатака у достављеном идејном решењу (ИДР).                   

 

 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

 

                        Подносилац захтева, "МБМ РАД" ДОО Лозница из Лознице, обратио се овом органу за 

издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

 На захтев овог Одељења за услове у погледу мера заштите од пожара и експлозије, упућен 

електронским путем дана 28.12.2017. године, односно захтев за услове за безбедно постављање 

дана 27.12.2017. године МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу је одговорило: 

 

- Обавештењем број  217-18043/17-1 од 12.01.2018. године су утврђени недостаци због којих се наведени 

услови не могу издати, и то: 

- Идејно решење за издавање услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно 

постављање у складу са чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15 

и 114/15), за изградњу прикључног гасовода, улазног притиска до 1,5-4bara, и мерно регулационих 

станица, протока од Q=2,11m³/h до Q=9,229 m³/h, на катастарској парцели број 3493/10 КО Лозница се 

разликује од ИДР у погледу мера заштите од пожара за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на 

КП 3493/10 КО Лозница, на основу којег су издати услови у погледу мера заштите од пожара у поступку 

издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-LOZ-11646-

LOCA-1-HPAP-2/2016 од 08.06.2016. године, у складу са чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима 

(''Службени гласник РС'', број 35/15 и 114/15). 

Посебно се истиче да се ови услови не могу издати док се не отклоне недостаци наведени у овом 

обавештењу. 

 

 



 

 

 

- Обавештењем број 217-18045/17-1 од 12.01.2018. године да се услови у погледу мера заштите од пожара 

и експлозије не могу издати без предходно добијених услова за безбедно постављање у погледу мера 

заштите од пожара и експлозија у складу са чл. 16. став 1. Уредбе о локацијским условима (''Службени 

гласник РС'', број 35/15 и 114/15) и чл. 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим 

гасовима (''Службени гласник РС'', 54/15). 

 

 

Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу, то је у складу са чланом 8. став  2.  и 

члaном 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 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 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,  а преко овог Одељења.  

 

 

 

 

  ОБРАДИО                           ШЕФ ОДСЕКА   
              

Биљана  Илић,                                                           Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

 

 

 

                                                         НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                          Владан Трипковић,  

                                                                                                           дипл.простор.план. 

            


