
 

 
Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

Градска управа Лозница 

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-11924-LOCА-24/2021 

Заводни број: 353-132/2021-V 

Датум: 26.04.2021. године 

Л о з н и ц а 

 
 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву 

Милутина Гвозденовића из Великог Села, за измену локацијских услова број 353-137/2015-V 

од 09.09.2015. године, односно број ROP-LOZ-17833-LOCА-3/2017 од 12.02.2018. године за 

изградњу стамбено-пословног објекта у прекинутом низу на катастарској парцели 5882 КО 

Лозница, на основу чл. 53. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 

81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/19 и 9/20) чл. 2. Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 

115/2020), чл. 10. став 4. Правилника о поступку спровођењa обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', бр. 68/19) и Плана генералне регулације за 

насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 3/14 и 13/18), издаје 
 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

 

за катастарску парцелу број 5882 КО Лозница, увидом у Плана генералне регулације за 

насељено место Лозница (ПГР), да није могуће одобрити измену Локацијских услова број 

353-137/2015-V од 09.09.2015. године, односно број ROP-LOZ-17833-LOCА-3/2017 од 

12.02.2018. године за изградњу стамбено-пословног објекта у прекинутом низу. 

 
 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНИ У ПЛАНСКОМ  ДОКУМЕНТУ 

 

 

• К.п. број 5882 КО Лозница према ПГР-е има претежну намену породично 

становање и допунску намену вишепородично становање и терцијалне делатности у ван 

централној зони. 

• Захтевом за имену локацијских услова инвеститор планира да реконструкцијом 

постојећег породичног стамбено-пословног објекта са три стамбене јединице у постојећем 

габариту и волумену, са изменом спољњег изгледа објекта повећа број стамбених 

јединица на десет чиме би постојећи породични стамбено-пословни објекат претворио у 

вишепородични стамбено-пословни објекат. 

• Према правилима грађења ПГР-е који важе за к.п. 5882 растојање 

вишепородичног објекта са отворима за дневно осветљење на фасади од бочне међе мора 

бити h/4 вишег објекта, а не мање од 4,0 м.  

• У овом случају овај услов није испуњен, јер је део објекта (према улици Церској) 

удаљен само 1,5 м у односу на суседну бочну међу са к.п. 5883 КО Лозница. 

• Како су Локацијски услови број 353-137/2015-V од 09.09.2015. године, односно 

број ROP-LOZ-17833-LOCА-3/2017 од 12.02.2018. године, а за чију измену је поднет 

захтев, добијени на основу сагласности власника суседне к.п. 5883 КО Лозница свака 

њена измена повлачи прибављање нове сагласности власника суседне парцеле број 5883 

КО Лозница. 

 



 

 

 

• С обзиром да није испуњен услов потребног удаљења вишепородичног стамбено-

пословног објекта у односу на суседну бочну међу са к.п. 5883 КО Лозница није могућа 

тражена измена локацијских услова број Локацијски услови број 353-137/2015-V од 

09.09.2015. године, односно број ROP-LOZ-17833-LOCА-3/2017 од 12.02.2018. године. 
 

 

 

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. 

 

 
Достављено: 

1. Именованом 

2. Архиви 

 

 

 

    ОБРАДИЛА 

 

    Мирјана Матовић Марковић, 

    дипл.простор.план. 

 

 

 

           ШЕФ ОДСЕКА                                НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

 Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ.                                             Владан Трипковић,   дипл.простор.план. 

 

                                                                                    

 

 

                                                 
                               

                                                        

 

 


