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Л о з н и ц а 

 

             Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, решавајући по 

усаглашеном захтеву Жељка Марковића из Лознице, Бакал Милосава бб, за изградњу 

двојног вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели 5490 у КО Лозница,  

поднет преко пуномоћника Жике Субића из Лознице, на основу чл. 53.а Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14 и 145/14), члана 10. став 2. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', 

број 113/15 и 96/16), члана 2. Уредбе о локацијским условима (Сл.гласник РС'', број 35/1515 и 

114/15) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града 

Лозница'', број 3/14 и 12/2014), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

за изградњу двојног  вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели 5490 у 

КО Лозница.    

 

              Увидом у План генералне регулације за насељено место Лозница, а у складу са 

чланом 10. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем, није могуће дозволити иградњу у складу са поднетим захтевом. 

 
ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНИ У ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ 

  
               Према Плану генералне регулације за насељено место Лозница катастарска парцела 

број 5490 КО Лозница је са наменом породично становање у ван централној зони. 

 

               На предметној парцели је могућа изградња објекта породичног становања и то као 

слободностојећи, двојни и објекат у низу (уз обострану сагласност власника суседних 

парцела). У оквиру породичног становања дозвољено је формирање максимално 4 стамбене 

јединице у оквиру једног објекта и дозвољених урабнистичких параметара на парцели. 

 

               Како у приложеном Идејном решењу двојни стамбени објекат садржи 6 стамбених 

јединица, као такав представља вишепородични стамбени објекат на парцели и није у складу 

са правилима грађења Плана генералне регулације који важе за парцеле са породичним 

становањем. 

 

               Планом генералне регулације за насељено место Лозница могуће је изградити двојни 

објекат породичног становања и на две парцеле уз поштовање правила грађења и 

урбанистичких параметара за сваку парцелу посебно. Минимална површина парцеле за 

изградњу двојног објекта на две парцеле је 2 х 250 м
2
, минимална ширина парцеле за 

изградњу двојног објекта на две парцеле  је 2х 10 м.  

 

             На основу ових Локацијских услова не може се поднети захтев за издавање 

грађевинске дозволе.          
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ПОУКА: На ове Локацијске услове може се поднети приговор Градском већу  града Лознице, 

у року од три дана од дана достављања Локацијских услова, преко овог Одељења кроз ЦИС. 

 

 

 

 

 

Обрадио:                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

     _______________                                               _______________________________ 

                                                                               Милица Павловић, дипл.правник 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

____________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 


