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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 планирање, решавајући по захтеву Иване Теодоровић из Лознице, чији је 

пуномоћник Мирослав Павловић за издавање локацијских услова за изградњу помоћног објекта-

билборда на КП 4709/1 у КО Лозница, на основу чл. 53. 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, 

145/14, 83/2018, 31/2019,37/2019 и 9/2020") чл. 2. Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', 

број 35/15 и 114/15), чл. 10. став 3. Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', бр. 68/2019), Планa генералне регулације за насељено место 

Лозница (''Службени лист града Лознице'', број  3/2014 и 13/2018), Одлуке о постављању монтажних 

објеката на територији града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број  10/2018 и 10/2019) и Програма 

о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на територији града Лознице за које се 

расписује јавни оглас ради давања у закуп, издаје 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

за катастарску парцелу 4709/1 КО Лозница, а увидом у Одлуку о постављању монтажних објеката на 

територији града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број  10/2018 и 10/2019) и Програм о 

постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на територији града Лознице за које се 

расписује јавни оглас ради давања у закуп, није могуће одобрити изградњу помоћног објекта-билборда 

према поднетом захтеву. 

 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА 

 
Према Одлуци о постављању монтажних објеката на територији града Лознице (''Службени лист града 

Лознице'', број  10/2018 и 10/2019) и Програму о постављању монтажних објеката на површинама јавне 

намене на територији града Лознице за које се расписује јавни оглас ради давања у закуп, билборд који је 

предмет овог захтева не представља помоћни објекат већ објекат за оглашавање. 

 

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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