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Л о з н и ц а 

 

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

Лознице, Улица Милоша Поцерца број 19, чији је пуномоћник Мирослав Павловић за издавање локацијских 

услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП 3780 и део КП 3784 у 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, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019") и чл. 3. и 8., Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана 

генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 03/2014 и 13/2018), доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Зорана Митрића из Лознице, Улица Милоша Поцерца број 19, чији је 

пуномоћник Мирослав Павловић за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта 

на КП 3780 и део КП 3784 у КО Лозница, из формалних разлога и због недостатка у садржини достављеног 

Идејног решења за даље поступање по истом.   
             

О б р а з л о ж е њ е 
 

                       Подносилац захтева, Зоран Митрић из Лознице, обратио се овом органу захтевом за издавање 

локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

Уз  Захтев је достављено Идејно решење, геодетски снимак, пуномоћје и уплате административних такси. 

 

 Захтев је примљен дана 08.11.2019. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен надлежном органу 

на поступање. 

 

 Формални недостаци: 

 

 Потребно је пре издавања локацијских услова извршити препарцелацију с обзиром на то да се на КП 

3784 КО Лозница налази објекат који је изграђен са употребном дозволом чије уклањање није 

планирано, као и да би се тачно утврдила површина будуће парцеле и основни  урбанистички 

параметри (удаљења од границе суседних кат.парцела и суседних објеката, степен заузетости на 

парцели, зелене површине, паркирање и др.) прописани важећим планом. 

 С обзиром на конфигурацију терена и планиране радове мишљења смо да треба урадити 

урбанистички пројекат и геомеханички елаборат. 

 

Провером да ли је Идејно решење урађено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", број 

73/2019) утврђено је да Идејно решење садржи следеће недостатке: 

 

 Уписати врсту објекта (слободностојећи и др.), 

 Максимални индекс заузетости на парцели за вишепородично становање у зони ширег градског центра је 

50 %, 

 Нулта кота (кота испред улаза у објекат, у овом случају кота сутерена) 

 Висина објекта (од нулте коте до коте венца) не сме прећи 20,5 м, 

 Везати коту ± 0.00 м за апсолутну коту терена (124.05) 

 Уколико се врши укопавање до кат.парцела 3778, 3799, 3781 и 3782 у КО Лозница потребно је приказати 

потпорне зидове и приложити сагласности власника суседних катастарских парцела, 

 Минимално растојање објекта од задње границе парцеле је 6,0м, приказати најмање удаљење од задњих 

граница кат.парцела 3781 и 3782 у КО Лозница, 

 Приказати спратност и намену постојећих суседних објеката, па у односу на границе парцеле и суседне 

објекте испоштовати предвиђена удаљења, и то: 

- растојање објеката од бочних граница парцеле 

- за слободностојеће објекте......................1/4х  вишег објекта, а не мање од 4м 



- растојање објеката од бочних суседних објеката 

- за слободностојеће објекте............................1/2х вишег објекта 

 

 Исправити табеле биланс површина по етажама за цео објекат и за објекат према урбанистичким 

параметрима у делу БП и степен заузетости на парцели (не слаже се са осталом нумеричком 

документацијом), 

 Недостаје дечије игралиште, 

 Није уписана вршна снага за прикључак на електроенергетску инфраструктуру, 

 Исправити у ситуацији назив инвеститора, врсту пројекта и објекат, 

 Искотирати удаљење грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле према ПГР-у, 

 Дати посебан графички приказ са приказаним % зелених површина (оправданост од 20% према ПГР-у), 

 На изгледима фасада уписати стране фасада и приказати реално стање новопројектоване фасаде у склопу са 

тереном, 

 Испоштовати правило за испаде, и то: 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) на 

нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада) и то; 

-на делу објекта према предњем дворишту - 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 

50% уличне фасаде изнад приземља; 

-на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања грађевинске линије од задње границе парцеле од 5,00 

м) - 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља; 

 Технички опис мора садржати и податке о испадима и % фасаде на објекту, 

 

СИТУАЦИЈА СА ЛЕГЕНДОМ ОБАВЕЗНО МОРА САДРЖАТИ: 

 

- паркинг места која су делимично на отвореном уцртана у основи сутерена, 

- линију подрума, приземље и означене испаде, 

- означени колски и пешачки улази, 

- нивелационо решење колских, пешачких површина и свих осталих слободних површина, 

- приказани потпорни зидови, 

- нулта кота, 

- спратност објекта По+Су+Пр+5,  

- јасно назначена удаљења, 

- приказани сви суседни објекти са спратношћу, 

- зеленило, 

- удаљење грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле. 

 

 

 Како постоје формални недостаци и 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. 

 

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. 

 

 

 

      ШЕФ ОДСЕКА                   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 
 

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

 

                                                                                    

 

 

                                                 

                                                                                       

 


