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Л о з н и ц а                                           

 

 

Градска управа града Лознице, Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење обједињене
процедуре и планирања, решавајући по захтеву Добривоја Јанковића из Лешнице, чији је
пуномоћник „ПИН“ д.о.о. Лозница, кога заступа Гојко Грбић из Лознице, за издавање локацијских
услова за доградњу и реконструкцију стамбеног објекта на к.п. 285/3 КО Милина, на основу члана
53.а  Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС и
24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13 УС, 98/13-УС, 132/14,145/14,83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021")
и чл. 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Службени гласник РС", број
68/2019), члана 2. Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", број 115/2020) и Просторног плана
града Лознице ("Сл. лист града Лознице", бр. 13/11), издаје

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу број 285/3 КО Милина, у површини од 1.154,00 м2, за доградњу и реконструкцију
стамбеног објекта, укупне БП 127,97 м² (новопројектовање стање), категорије А, класификационог броја
111011, на основу којих није могуће дозволити доградњу и реконструкцију стамбеног објекта у
складу са поднетим захтевом.

 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНИ У ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ

 

Како се према Просторном плану града Лознице, постојећи стамбени објекат на коме је планирана
доградња и реконструкција налази у водном земљишту, односно на делу парцеле који је ван
грађевинског подручја, планирана интервенција није могућа.



 

Напомена: Према Просторном плану града Лознице ("Сл. лист града Лознице", бр. 7/21) који је
стављен ван снаге, ближе је сагледано фактичко стање на терену, и у складу са њим предметна
парцела налази се у грађевинском подручју. Стога, препорука је да се доградња и реконструкција
на стамбеном објекту вршe тек након измене Просторног плана града Лознице ("Сл. лист града
Лознице", бр. 13/11), а у складу са новом наменом и правилима грађења.

 

На основу ових локацијских услова не може се поднети захтев за издавање грађевинске дозволе.

 

ПОУКА: На ове Локацијске услове може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у року од
три дана од дана достављања Локацијских услова, а преко овог Одељења.
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