
 

 

 

Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

Градска управа Лозница 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-2962-LOCА-5/2018 

Заводни број: 353-169/2018-V 

Датум: 06.09.2018. године 

Л о з н и ц а 

                        

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

Кузмановић из Лознице, Маринка Павловића 15, за измену локацијских услова број ROP-LOZ-

2962-LOC-1/2018 од 23.02.2018. године, за изградњу викендице на катастарској парцели број 228/4 

КО Тршић, 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, 114/15 и 117/17), Правилника о поступку 

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

120/17) и Просторним планом града Лознице- Шема за насељено место Тршић (''Службени лист 

града Лозница'', број 13/2011),  доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев,   Зорице Кузмановић из Лознице, Маринка Павловића 15, за 

измену локацијских услова број ROP-LOZ-2962-LOC-1/2018 од 23.02.2018. године, за изградњу 

викендице на катастарској парцели број 228/4 КО Тршић, због неусаглашености идејног решења (ИДР) и 

услова имаоца јавног овлашћења.                

 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

Подносилац захтева, Зорица Кузмановић из Лознице, Маринка Павловића 15, 

обратила се овом органу преко пуномоћника Владимира Павловића из Лознице за измену  

локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 
На захтев овог Одељења за измену услова за пројектовање и прикључење 

планираног објекта, упућен електронским путем дана 14.08.2018.године,  ОДС ''ЕПС 
Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, је одговорило Обавештењем број 4-252/18 од 
22.08.2018. године следеће: 

На основу Вашег захтева, број РОП-ЛОЗ-2962-ЛОЦА-5-ХПАП-2 од 14.08.2018. 
године, добијеног преко система обједињене процедуре, за измену услова за пројектовање и 
прикључење на дистрибутивни ЕЕ систем стамбеног објекта на кат. парцели бр. 228/4, К.О. 
Тршић, а који је поднео инвеститор Кузмановић Зорица, из Тршића, обавештавамо Вас да 
прикључење предметног објекта са другог постојећег објекта није дозвољено. Уколико 
инвеститору није потребан електроенергетски прикључак наведеног објекта, неопходно је то и 
нагласити у пројекту, и тада се издају услови за израду техничке документације. Наиме, сваки 
појединачни прикључак је везан за појединачан објекат (а не за парцелу, како је наведено у 
ИДР-у). 

Уколико инвеститор ипак жели прикључење предметног објекта на ЕЕ систем, 
процедура се може наставити уз поштовање раније издатих Услова за пројектовање и 
прикључење бр. 4-49/18 од 22.02.2018.године. 

 



  

 
 

 

 Како је утврђена неусаглашености идејног решења (ИДР) и услова имаоца јавног 

овлашћења, 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 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. 

 

 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. простор. план. 

 

 

 

         

          ШЕФ ОДСЕКА                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

  _______________________                                                           _____________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                                       Владан Трипковић, дипл.простор.план. 
 

 

 

 

 

 

   

             


