
 

 

 

Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

Градска управа Лозница 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број предмета: ROP-LOZ-7391-LOCН-2/2017  

Заводни број: 353-63/2017-V 

Датум: 05.05.2017.године 
Л о з н и ц а 

                        

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

Спасојевића из Лознице, Улица Рајка Пантелића бб, за издавање локацијских услова за доградњу 

стамбеног објекта на катастарској парцели 1263 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 генералне регулације за насељено место Лозница 

(''Службени лист града Лозница'', број 3/14 и 12/2014),  доноси  

 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, Мила Спасојевића из Лознице, Улица Рајка Пантелића бб, за 

издавање локацијских услова за доградњу стамбеног објекта  на катастарској парцели 1263 КО 

Лозница, због недостатака у достављеном идејном решењу (ИДР).                  

 

 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

                       Подносилац захтева, Миле Спасојевић из Лознице, обратио се овом органу, преко 

пуномоћника Невене Јанковић из Лознице, захтевом за издавање локацијских услова описаних у 

диспозитиву закључка.  

                        

                         Провером да ли је Идејно решење урађено у складу са Правилником о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта  

(''Сл.гласник РС'', број 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16), утврђено је да идејно решење садржи недостатке који 

се огледају у следећем:  

                        Предметна парцела је у траси двоструког далековода 110 к\/ и то: 

                             1.ДВ 110 к\/ број 106А/2 ТС Ваљево 3 - ТС Лозница и 

                             2.ДВ 110 к\/ број 106Б/3 ТС Осечина - ХЕ Зворник, 

а који је у власништву АД „Електромрежа Србије". 

                        Поводом захтева за услове за пројектовање и прикључење, упућеног дана 

21.04.2017. године електронском путем, АД ''Електромрежа Србије'' у Београду  је дописом број 

660-00-INPL-65/2017 ПВА од 30.04.2017. године обавестило ово Одељење да не могу издати 

тражене услове  из следећих ралога: 

      У случају градње испод или у близини електроенергетских водова, потребна је 

сагласност „Електромрежа Србије" АД, при чему важе следећи услови: 

 

-      Сагласност би се дала на урађен Елаборат који Инвеститор објеката треба да 

обезбеди, у коме је дат тачан однос постојећих и планираних водова и предметног објеката, уз 

поштовање прописа и закона и исти може израдити пројектна организација која је овлашћена за  

 



 

 

 

те послове. Трошкови израде Елабората падају у целости на терет Инвеститора предметног 

објеката. 

- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за 

температуру проводника од +80°С, за случај да постоје надземни делови, у складу са техничким 

упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из пројектне документације 

водова које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем 

који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката. 

- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном 

власништву „Електромрежа Србије” АД), као и у дигиталној форми. 

- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос 

ускладио са прописима. 
 

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

8. 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. 
 

                   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.                                              Милица Павловић, дипл.правник 

         


