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Л о з н и ц а 

 

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

Драгана Гвозденовића из Лознице, Доситеја Обрадовића 61,  поднет преко пуномоћника 

Жељка Ракића из Лознице, за издавање  локацијских услова у предмету изградње 

помоћног објеката- оставе на катастарској парцели  547/9 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 и 145/14), 

члана 10. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Службени 

гласник РС'', број 22/15), члана 2. Уредбе о локацијским условима (Сл.гласник РС'', број 

35/15) и Просторног плана града Лознице- Шема за насељено место Тршић (''Службени лист 

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

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

за изградњу помоћног објекта- оставе на катастарској парцели број 547/9 КО Тршић, у 

Тршићу.          

 
ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНИ У ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ 

  
                  Према Просторном плану града Лознице- Шема за насељено место Тршић  

катастарска парцела број 547/9 КО Тршић је са наменом– ''забрана изградње објеката сем 

оних у функцији знаменитог места у заштићеној зони знаменитог места''. 

                    На предметној парцели је могућа изградња само објеката у функцији знаменитог 

места према условима и под надзором Завода за заштиту споменика културе из Ваљева. 

                    Планирани помоћни објекат- остава, на основу приложененог идејног решења не 

представља објекат у функцији знаменитог места. Његова изградња је планирана  уз објекат  

који се налази на парцели, који према Препису листа непокретности се води као помоћна 

зграда изграђена без одобрења за градњу. 

 

                  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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