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Л о з н и ц а 

 

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

РУЊАНА, поднет преко пуномоћника Владана Спасеновића за издавање локацијских услова за 

доградњу постојећег стамбеног објекта на КП 1773 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") и члана 3. и 8. 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 Лознице'', број  3/2014 и 

12/2014), доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ИЛИЋ РАДА ИЗ РУЊАНА, за издавање локацијских услова за 

доградњу постојећег стамбеног објекта на КП 1773 КО Руњани, због формалних недостатака и 

недостатка и  у  садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом.                 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                       Подносилац захтева, ИЛИЋ РАДЕ ИЗ РУЊАНА, обратио се овом органу захтевом за 

издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

Уз  Захтев је достављено Идејно решење, геодетски снимак, пуномоћје и уплате 

административних такси. 

 

 Захтев је примљен дана 22.05.2017. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен 

надлежном органу на поступање. 

 

Формални недостаци су: 

 

 Такса за издавање локацијских услова износи 800,00 дин и исту треба 

приложити уз осталу потребну документацију 

 

Достављено ИДР садржи следеће недостатке: 

 

 У Ситуацији није приказана доградња поткровља изнад постојеће гараже  

 Нису приказани изгледи постојећег стања и два пресека 

 

Напомињемо да је пре издавања грађевинске дозволе потребно извршити: 

 

 Претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у Одељењу за привреду Града Лознице 

 Прибавити сагласност власника суседне катастарске парцеле 1774/7 КО Руњани за доградњу 

поткровља изнад постојеће гараже јер је објекат уписан у СКН Лозница на мањој удаљености од 

бочне границе парцеле (потребно 2, 5м) 

 

 



 

 

 

 

 

Како постоје недостаци у достављеном  ИДР  за даље поступање по истом,  то  је у складу са чланом 8. 

став 1.  истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.   

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без 

обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 

административне таксе, односно накнаде.  

  

 

   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,                                                                                 Mилица Павловић, дипл. правник 
дипл.просторни планер 

 

 

                   ШЕФ ОДСЕКА 

Весна Стефановић, дипл .инж. грађ. 

 

 


