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Л о з н и ц а 

 
Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву  

Момира Мишковића из Лознице, за издавање локацијских услова за изградњу воћарско-

виноградарске кућице  у Тршићу на катастарској парцели  1343/1   КО Тршић,  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, 145/14 и 

83/13), Уредбе о локацијским условима (''Службени  гласник РС'', број 35/15, 114/15 и 117/17),  ), 

чл. 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени гласник РС'', број 113/15, 96/16 и120/17) и Просторног плана града Лознице- Шема 

за насељено место Тршић (''Службени лист града Лозница'', број 13/2011), издаје 

 

 

 

 ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

за катастарску парцелу број 1343/1   КО Тршић, у површини од 6.865,00 м2, за изградњу  

воћарско-виноградарске кућице у Тршићу на катастарској парцели  1343/1   КО Тршић,  

укупне БП 134,46 м
2
, на основу којих није могуће дозволити изградњу у складу са 

поднетим захтевом, у складу са  чланом 10. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем и увидом у Просторни план града Лознице- 

Шема за насељено место Тршић. 

 
ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНИ У ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ 

 

 

         Према  Просторном плану града Лознице- Шема за насељено место Тршић 

предметна парцела број 1343/1 КО Тршић је са наменом пољопривредне површине (ван 

грађевинског подручја) у широј зони заштите. 

 

 С обзиром да је намена предметне парцеле пољопривредно површине и да се 

налази у широј зони заштите, на истој није дозвољена изградња било које врсте објекта и 

нису дата правила грађења за изградњу пољопривредних нити било којих других 

објеката на парцели са наменом пољопривредно површине. 

  

                    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, преко овог 

Одељења кроз ЦИС. 
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Обрадио:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

    ___________________                                               _______________________________ 

Мирјана Матовић Марковић,                                Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

дипл.простор. план. 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 


