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Л о з н и ц а 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Града Лознице, решавајући по  

захтеву Милке Добросављевић из Лознице, Ул.Хајдук Станка, бр.9А за издавање 

локацијских услова у предмету изградње  помоћног објекта- базена  на катастарској 

парцели 576/3  КО Тршић, на основу чл. 53.а  Закона о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09; 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13 –  одлука 

УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), члана 27. Уредбе о локацијским 

условима (''Сл.гласник РС'', бр.35/15) и Просторниг плана града Лознице, Шематски 

приказ насеља Тршић – Троноша (''Службени лист Града Лознице'', број 13/11), доноси 

 

 ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 576/3 КО Тршић, површине 0.26.51ха, за изградњу помоћног  

објекта - базена, укупне БП 76,11м
2
.   

 
Према Условима ЈП'' Водовод и канализација'' Лозница од 72/1224 од 10.08.2017.године 

предметни ималац јавних овлашћења није сагласан на локацију, а у слакду са чланом 27. 

Уредбе о локацијским условима, није могуће одобрити изградњу планираног објекта према 

поднетом захтеву.  

 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА 

 

Према приложеном  Идејном решењу пуњење базена врши се из постојећег прикључка на 

градску водоводну мрежу и празни поред осталог напоменутог у уличну канализациону 

мрежу. 

Коришћење питке воде у сврхе пуњења базена сматра се ненаменским. Такође податак да 

се може испустити вода из базена у у личну канализацију није тачан. Према горе 

поменутим условима ЈП''Водовод и канализација'' наведено је да на предметној локацијји 

не постоје инсталције фекалне канализације. 

 

 

На основу ових Локацијских услова  не може се поднети захтев за издавање грађевинске 

дозволе.    

 

  

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

Лознице, у року од 3 дана од дана достављања истих. 

 
Обрадио:                          НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

     _____________________                                        _______________________________ 

Дијана Томић, дипл.инж.арх.                                           Милица Павловић, дипл.правник 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

____________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 


