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Л о з н и ц а 

 

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

поновном поступку по  захтеву  Милутина Гвозденовића из Великог Села, за издавање  

измењених локацијских услова број 353-137/2015-V од 09.09.2015. године због грешке 

техничке природе у Идејном решењу, за изградњу стамбено-пословног објекта на 

катастарској парцели 5882 КО Лозница, 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 и 114/15), чл.15 . и 26. 

Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени гласник РС'', бр.113/15 и 96/16), Дописа Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре РС, ROP-LOZ-17833-APEL-4-ADR-1/2017 заводни број 351-

003-0336972017-10 од 11.01.2018. године и Плана генералне регулације за насељено место 

Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 3/14 и 12/14), издаје 

  

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

о измени локацијских услова 

број:  353- 137/2015- V од 09.09.2015.године  

 
за катастарску парцелу 5882  КО Лозница, у Лозници Улица Церска 23, површине 0.06.13 

ха, за изградњу стамбено-пословног објекта у прекинутом низу, спратности Пр+2 

(приземље и два спрата), укупне БРГП 899,08 м
2
, категорије: Б, класификациони 

број:112212, тако што у делу ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА , у 3. алинеји уместо да 

пише „ – грађевинска линија: 10,0м од регулационе линије Улице војводе Путника и 6,0м 

од регулационе линије Улице Церске“, треба да пише ,,  – грађевинска линија: 10,0м од 

регулационе линије Улице војводе Путника и 5,5м од регулационе линије Улице 

Церске ”.     

   

Саставни део ових локацијских услова је и: 

•  Сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу, урађен од стране СБЗП 

„WALL”Лозница, одговорног лица пројектанта Невене Јанковић,оверен од главног 

пројектанта                   Жике П.Субића,дипл.инж.арх.,лиценца бр:300 7866 04 ИКС ,са 

изјавом одговорног лица Анице А.Субић,дипл.инж.арх.,лиценца бр:300 К600 11 ИКС 

вршиоца техничке контроле СЗАУЛ „Благовести“ Субић Анице пр., Лозница о извршеној 

техничкој контроли, 

•  Извод из пројекта уз сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу, урађен од 

стране СБЗП „WALL”    Лозница, одговорног лица пројектанта Невене Јанковић,оверен од 

главног пројектанта Жике П.Субића, дипл.инж.арх.,лиценца бр:300 7866 04 ИКС ,са 

изјавом одговорног лица Анице А.Субић,дипл.инж.арх.,лиценца бр:300 К600 11 ИКС 

вршиоца техничке контроле СЗАУЛ „Благовести“ Субић Анице пр., Лозница о извршеној 

техничкој контроли, 

 

 У свему осталом локацијски услови , број:  353- 137/2015- V од 

09.09.2015.године остају НЕПРОМЕЊЕНИ. 
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ПОУКА: Против ових локацијских услова подносилац захтева може поднети приговор 

Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

                 

 

Обрадио:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

     _______________                                               _______________________________ 

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

дипл.простор. план. 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


