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Л о з н и ц а 

                        

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

"АГРОПРОГРЕС" ДОО Лозница, из Лознице,  Улица Карађорђева број 5, за издавање 

локацијских услова за изградњу силоса капацитета 500т са пратећим објектима на КП 

1889/1 у КО Јадранска Лешница, 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, 

132/14,145/14 и 83/2018"), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15, 114/15 и 

117/17) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени 

гласник РС'', број 113/15, 96/16 и 120/17), Просторног плана града Лознице, Шематски приказ уређења 

насеља Јадранска Лешница (''Службени лист града Лознице'', број  13/2011), доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 
 
         ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев "АГРОПРОГРЕС" ДОО Лозница, из Лознице, Улица Карађорђева 

број 5, за издавање локацијских услова за изградњу силоса капацитета 500т са пратећим 

објектима на КП 1889/1 у КО Јадранска Лешница, из формалних разлога за даље поступање по 

истом.      
              

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

Подносилац захтева, "АГРОПРОГРЕС" ДОО Лозница, из Лознице обратио се овом органу за 

издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 
                        На захтев овог Одељења за услове у погледу мера заштите од пожара, упућени 

електронским путем дана 13.12.2018. године,  МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу је у 

законом прописаном року одговорило условима у погледу мера заштите од пожара и експлозије број 217-

19002/18-1 од  25.12.2018. године на основу којих није могуће дозволити градњу у складу са 

поднетим захтевом, јер нису испуњени основни захтеви заштите од пожара и експлозија утврђени 

законима и техничким прописима, а који могу бити од значаја за израду техничке документације из 

следећих разлога:  

 

 Није обезбеђен прилаз са све четири стране силосу (укључујући пријемно-отпремна места уз 

силос и остале помоћне просторије које су непосредно укључене у процес рада силоса), чиме 

нису испуњене одредбе члана 5. став 1. тачка 4. Правилника о техничким нормативима за 

заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/87). 

 

Како постоје недостаци у достављеном ИДР  за даље поступање по истом,  то  је у складу са чланом 8. 

став 1.  истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.   

 

 Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев 

најкасније у року од 30 дана од дана објављивања Закључка, не доставља поново документацију, нити 

плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је 

акт донет. 

 

 

 



 

 

 Подносилац  захтева може поднети само један усаглашен захтев приликом којег не плаћа 

поново административну таксу. 

 

 
Уз захтев приложити и услове од ималаца јавних овлашћења прибављени електронским путем у овом 

поступку, и то: ЈП "Водовод и канализација" Лозница, из Лознице,  број 146/1651 од 14.12.2018. године, 

ЈП "Електродистрибуција" Лозница, из Лознице број 8J.1.1.0-D-09.14-332593-/1-18 од 14.11.2018.године и 

Уговор број 8J.1.1.0-D-09.14-332593-/1-18-УГП од 14.11.2018. године. 

 
 

    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,  а преко овог Одељења.  

   

   

                          

  ОБРАДИО                                ШЕФ ОДСЕКА  
               

Биљана  Илић,                                                                  Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

 

                                                             НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                                  Владан Трипковић,  

                                                                                                                  дипл.простор.план. 

 

 

 


