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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 планирање, решавајући по захтеву Зорана Вукосављевића из 

Лознице, Улица Змај Јовина број 14, чији је пуномоћник Невена Јанковић за 

издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта По+Пр+1 на КП 8968/1 

у 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, 

83/2018, 31/2019,37/2019 и 9/2020") чл. 2. Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник 

РС'', број 35/15 и 114/15), чл. 10. став 3. Правилника о поступку спровођењу обједињене 

процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр.68/2019) и Планa детаљне регулације 

блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и улице Мајор Јаше 

Ђурђевића у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број  26/16), издаје 

 

 

 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
 

за катастарску парцелу 8968/1 КО Лозница, а увидом у План детаљне регулације блока између 

улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и улице Мајор Јаше Ђурђевића у 

Лозници, није могуће одобрити изградњу према поднетом захтеву. 

 

 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНИ У ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ 

 

 

Према Плану детаљне регулације блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте 

Богићевића и улице Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници,  према правилима грађења за објекте, 

НИЈЕ дозвољена изградња два или више стамбених објеката на једној парцели. 

 

Према Листу непокретности број 6977 Службе за катастар непокретности у Лозници и копији 

плана за предметну парцелу, на к.п.бр. 8968/1 КО Лозница налази се стамбени објекат бр.2 

уписан по Закону о озакоњењу објеката, који према приложеном Идејном решењу није планиран 

за рушење. Како на предметној парцели већ постоји стамбени објекат, изградња према 

приложеном ИДР није могућа. 

 

Према достављеном Идејном решењу предвиђена је изградња још једног породичног 

стамбеног објекта на предметној парцели што не одговара правилима грађења према 

важећем плану. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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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