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Л о з н и ц а 

 

                       Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по 

захтеву ОДС "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" ДОО Београд, Огранак Лозница, поднет преко 

пуномоћника Владана Ристивојевића из Лознице, Улица Ђуре Јакшића бр. 12 за издавање 

локацијских услова за изградњу прикључног далековода 10kV за напајање СБТС 10/0,4 

kV, на КП 38, 1973 и 71/3  све у КО Руњани, 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 садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС број 

23/15 и 77/15, 58/2016 и 96/2016"), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15 и 96/2016) и Планa генералне 

регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број  3/2014 и 12/2014),  

доноси  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ОДС "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" ДОО Београд, Огранак 

Лозница, поднет преко пуномоћника Владана Ристивојевића из Лознице, Улица Ђуре Јакшића 

бр. 12 за издавање локацијских услова за изградњу прикључног далековода 10kV за напајање 

СБТС 10/0,4 kV, на КП 38, 1973 и 71/3  све у КО Руњани,  због недостатка у достављеном 

Идејном решењу за даље поступање по истом.           
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

                        Подносилац захтева  О.Д.С. "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак ЕД 

Лозница, из Лознице, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова 

описаних у диспозитиву Закључка.  

 На захтев овог Одељења, од 02.11.2017. године за достављање услова Јавном 

предузећу за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" из Лознице због преласка 

преко КП 1973 КО Руњани која представља локални пут Л-72, Лозница (Шабачки пут) - 

Липнички Шор (власништво Град Лозница), одговорено је 15.11.2017. године да ЈП "Лозница 

развој" из Лознице није управљач дела пута на КП 1973 КО Руњани на коме се захтева прелазак 

па је за поменуте услове потребно се обратити управљачу пута односно ЈП "Путеви Србије" 

Београд. 

Дана 16.11. 2017. године тражени су услови за пројектовање и прикључење од стране ЈП 

"Путеви Србије", Београд које је одговорило Обавештењем број ROP-LOZ-33045-LOC-1-HPAP-

12/2017, интерни број ЉНП 171 од 21.11.2017. године, у којем се наводи да је обавезна садржина 

ИДР: 

 

 



 

 

 

 

 

 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 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“ (www.putevi-srbije.rs). 

 
 Како постоје недостаци у достављеном ИДР  за даље поступање по истом,  то  је у складу 

са чланом 8. став 2.  и чл. 12. став  2. 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, 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                                                            НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

Биљана Илић,                      Владан Трипковић, 

дипл. простор. план.                                                         дипл. простор. план. 

 

 

 

             ШЕФ ОДСЕКА 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 

 

 

 

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

