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Л о з н и ц а 

 

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

захтеву ОЛИВЕРЕ ВУЧКОВИЋ ИЗ РУЊАНА, чији је пуномоћник Вера Митровић 

Дишић за издавање измењених локацијских услова број ROP-LOZ-2444-LOCH-2/2017, 

заводни број 353-29/2017 од 22.03.2017. године, 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), Уредбе о локацијским 

условима (''Службени  гласник РС'', број 35/15, 114/15  и 117/2017), Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15,  

96/2016 и 120/2017) и Плана детаљне регулације зоне III "Лагатор" у Лозници (''Службени 

лист града Лозница'', број  13/2011),  издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
Мењају се Локацијски услови, број ROP-LOZ-2444-LOCH-2/2017, заводни број 353-

29/2017 од 22.03.2017. године, за катастарску парцелу број 3481/21 КО Лозница, 

површине 0.06.07 ха, за изградњу стамбеног објекта, спратности Пр+1+Пс  (приземље, 

један спрат и повучен спрат) укупне БП 499,90 м
2
, категорије Б, класификационог броја 

112221,  због измене услова за прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне 

енергије.     

 

У тачки ''Услови за пројектовање и прикључење на комуналну и другу инфраструктуру-

електро мрежа'', мењају се услови "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, па 

уместо "Планирани објекат је могуће прикључити на електроенергетску мрежу према 

условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница број 4-29/2017 од 17.03.2017. 

године" треба да стоји " Планирани објекат  је могуће прикључити на електроенергетску 

мрежу према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница број  8Ј.1.1.0-D-

09.14-278100-/1-18 од 10.10.2018. године" и Уговор "8Ј.1.1.0-D-09.14-278100-/1-18-UGP од 

10.10.2018. године". 

 
 

У тачки ''Саставни део локацијских услова'' алинеја 2. уместо ''бр. 4-29/17 од 17.03.2017. 

године'' треба да стоји ''бр. 8.J.1.1.O-D-09.14-278100-/1-18 од 10.10.2018. године и Уговор бр. 

8.J.1.1.O-D-09.14-278100-/1-18-UGP од 10.10.2018. године ''. 

 

У свему осталом Локацијски услови број ROP-LOZ-2444-LOCH-2/2017, заводни број 

353-29/2017 од 22.03.2017. године издати од овог Одељења остају непромењени. 

    

 

Одговорни пројектант је дужан да Пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са 

локацијским условима. 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења 

издат у складу са овим локацијским условима. 
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Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, у предмет, надлежној 

служби ради објављивања на интернет страници Града Лознице (www.loznica.rs), као и 

кроз Централни информациони систем и имаоцима јавних овлашћења. 

 

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу 

града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова, преко овог 

Одељења, електронским путем, кроз ЦЕОП. 

 

 

 
 

   ОБРАДИО                              ШЕФ ОДСЕКА 
                

Биљана  Илић,                               Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

 

 

                                                        НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                         Владан Трипковић,  

                                                                                                         дипл.простор.план. 

 
 

 
 

 

 


