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Л о з н и ц а 

 
Градска управа града Лознице, Одељење за планирање и изградњу, Одсек за спровођење 

обједињене процедуре и планирања, решавајући по захтеву ПЕТРОВИЋ ПРЕДРАГА ИЗ 

ЛОЗНИЦЕ, Улица Светог Саве 7,  поднет преко пуномоћника Невене Јанковић из Лознице 

за издавање локацијских услова за реконструкцију стана бр 1 у згради вишепородичног 

становања и промене намене стамбеног у пословни простор на КП 5007 КО Лозница, на 

основу члана 53.а  Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-

исправка, 64 /10 УС и 24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13 УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14") и чл. 10. 

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 План генералне 

регулације за насељено место Лозница ("Сл. лист општине Лозница", бр. 3 и 12/14), издаје 

 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
 

за катастарску парцелу 5007 КО Лозница, а увидом у План генералне регулације за 

насељено место Лозница, као и у складу са чланом 10. став 3.  Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем није могуће одобрити 

реконструкцију и промену намене предметног објекта према приложеном Идејном 

решењу уз захтев. 

 

 

 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНИ У ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ 

 

 

 

На основу података о непокретности, из јавног приступа Републичког геодетског завода 

објекат на кат. парцели 5007 КО Лозница уписан је као објекат изграђен без одобрења за 

градњу. 

 

Према плану генералне регулације за насељено место Лозница интервенције на 

постојећим објектима обухватају и предвиђене радове према поднетом Захтеву, али само 

објеката који су изграђени са одобрењем за изградњу. 

 

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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