
 

 

Република Србија                                                                     

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања 

Број: ROP-LOZ-33432-LOC-1/2016 

Заводни број: 353-233/2016-V 

Датум: 14.12.2016. године 

Л о з н и ц а 

 

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

Лознице, Улица Жикице Јовановића број 17, поднет преко пуномоћника Марије Бојић из Бање 

Ковиљаче за издавање локацијских услова за доградњу пословно-стамбеног објекта на КП 5049/2 

КО Лозница,  на основу члана 8ђ. 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 и 145/14"), Уредбе о 

локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15 и 114/15), Правилника о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 

("Службени гласник РС број 23/15 и 77/15"), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15 и 96/2016) и Плана генералне регулације за 

насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број  3 и 12/2014),  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Николе Тешић из Лознице, за издавање локацијских услова за 

доградњу пословно-стамбеног објекта на КП 5049/2 КО Лозница, из формалних разлога. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

                        Подносилац захтева  Никола Тешић из Лознице, обратио се овом органу захтевом за 

издавање локацијских услова описаних у диспозитиву Закључка.  

 

Уз Захтев је достављено Идејно решење, копија плана, препис листа непокретности и уплате 

административних такси. 

 Захтев је примљен дана  електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен надлежном органу на 

поступање. 

 

 Ово Одељење је по  пријему Захтева констатовало да приложено ИДР садржи следеће недостатке: 

 

1. Достављено ИДР није у складу са поднетим Захтевом 

- Према Листу непокретности број 11532 КО Лозница, на КП 5049/2 КО 

Лозница, објекат бр. 1 изграђен је пре доношења прописа и води се као зграда 

финансијских услуга-управна зграда 

- Изјаснити се о предвиђеним радовима - реконструкција постојећег приземног 

објекта, са предвиђеном будућом наменом (угоститељство) и доградња  

 

2. Предметни објекат се налази на КП 5049/2, што није представљено у достављеној 

Ситуацији (5049-извршена је парцелација) 

 

3. Према важећем плану, претежна намена је вишепородично становање са 

допунском наменом терцијалне делатности у зони ширег градског центра 

- У  ИДР није приказан објекат у складу са предвиђеном наменом 

 

 

 



 

4. Ситуацију приказати јасније са свим својим елементима и легендом, означити 

постојећи део, као и дограђени део објекта, приказати удаљење грађевинске 

линије објекта од регулационе линије парцеле 

5. ИДР допунити са постојећим стањем обjeкта 

6. Проверити тип објекта као и урбанистичке параметре за исти, приказан је део 

двојног објекта 

7. Приказати паркинг места за становање и пословни део објекта 

8. Нумерички показатељи нису јасно приказани у табели 

 

 На предметној катастарској парцели 5049/2 КО Лозница могуће је изградити објекат претежне 

намене – вишепородично становање са више од 4 стамбене јединице и допунске – терцијалне 

делатности, и то само као слободностојећи или као објекат у низу, где је однос вишепородично 

становање : пословање 51% : 49%, спратности max По+Пр+5, удаљења објекта од бочних граница 

суседних парцела за објекте у низу 2,50м, од бочних суседних објеката 1/3 вишег објекта, од 

задње границе парцеле 8,00м 

 Дозвољава се изградња објеката у низу у зонама у којима није прописана обавезна израда планова 

нижег реда, уз обострану сагласност суседа на заједничкој међи. 

 

 

 Како су утврђени недостаци  за даље поступање по истом,  то је у складу са чланом  8. 

став  2.   Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у 

диспозитиву овог Закључка.  

  

    Ако се у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана 

његовог објављивања на интернету поднесе усаглашен Захтев не плаћа се поново административна такса.  

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

 

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 

             3 дана од дана пријема закључка,  преко овог Одељења, кроз ЦИС.  

                              

 

 

  ОБРАДИО                                                                 

Биљана Илић,                                                   

дипл.просторни планер 
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Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                                                  Милица Павловић, дипл.правник 

 
 


