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Л о з н и ц а 

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

захтеву Миладина Мартиновића из Богатића, Улица 7. августа за издавање локацијских 

услова за доградњу и реконструкцију постојећег стамбеног објекта на КП 2259 КО 

Лозница, 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 2. Уредбе о локацијским условима 

(''Сл.гласник РС'', бр.35/15) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница 

(''Службени лист Града Лознице'', број 3/2014 и 12/2014), доноси 

 

 

 ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 
за катастарску парцелу 2259 КО Лозница, за доградњу и реконструкцију стамбеног 

објекта, укупне БП 80,12м
2
.   

 
Увидом у План генералне регулације за насељено место Лозница, а у складу са чл. 2. 

Уредбе о локацијским условима, није могуће одобрити доградњу и реконструкцију 

постојећег стамбеног објекта према поднетом захтеву.  

 

 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА 

 

 

На катастарској парцели 2259 КО Лозница објекат који је предмет овог захтева се у Листу 

непокретности број 563 КО Лозница води као објекат који је изграђен пре доношења 

прописа о изградњи објекта. 

 

Према Плану генералне регулације за насељено место Лозница, графички прилог План 

саобраћаја, регулације и нивелације, лист 5.6., предметни објекат се делом налази ван 

регулационе линије и као такав не може бити предмет овог захтева, односно не може се 

дограђивати и реконструисати. 

"Постојећи објекти или делови објеката чије су грађевинске линије у деловима простора у 

статусу површина јавне намене (улице, тргови или коридори инфраструктуре, парцеле 

јавних објеката) морају се уклонити." (План генералне регулације за насељено место 

Лозница, општа правила грађења, део правила грађења за објекте, страна 129). 

 

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

дозволе.    
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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 
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