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Л о з н и ц а 

 

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

Драгана Филиповића из Великог Села, поднет преко пуномоћника Невене Јанковић  из Лознице, Улица 

Милоша Поцерца 52, за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта на 

катастарској парцели 3481/53  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 поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', 

број 113/15) и Плана детаљне регулације зоне III ''Лагатор'' (''Службени лист општине Лозница'', 

број 4/2005),  доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Драгана Филиповића из Великог Села, за издавање локацијских 

услова за изградњу стамбено-пословног објекта на катастарској парцели 3481/53 КО Лозница, из 

формалних разлога и недостатака у достављеном идејном решењу (ИДР).                   
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                        Подносилац захтева, Драган Филиповић из Великог Села, обратио се овом органу захтевом 

преко пуномоћника Невене Јанковић  из Лознице, за издавање локацијских услова описаних у 

диспозитиву закључка.  

 

                        Чланом 3. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем прописано је да се обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене 

процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве  кроз 

ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом, те да сва акта која донесе, односно 

размењују надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и/или ради употребе у 

тој процедури, као и други документи који подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних 

овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају се у форми електронског документа, у  pdf 

формату, потписани квалификованим електронским потписом. 

                         

                         Чланом 6. истог Правилника прописано је да се поступак за издавање локацијских услова 

покреће подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС, те да се уз захтев прилаже идеjно решење 

урађено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке докуменрације и доказ о плаћеној 

административној такси за подношење захтева и накнади за Централну евиденцију.     

                     

                         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 објекта 

(''Сл.гласник РС'', број 23/15 и 77/15), утврђено је да идејно решење садржи недостатке који се огледају у 

следећем: 

 

 Није испоштован услов мах висине објекта од 18,0 м, 

 Није испоштован мах индекс изграђености 1,6, 

 Није испоштован услов да за поткровље је дозвољена изградња само једне поткровне етаже и то: 



 

 

 

 

     - у оквиру косог крова (могуће као дуплекс станова) при чему се дозвољава примена 

        кровних  баџа чија фронтална  површина је мах 25 % вертикалне пројекције крова. Висина 

       надзитка је мах 1,6 м, 

 Испоштовати услов да однос гаржних паркинг места и паркинг места на парцели буде 1:5, за 

пословни простор паркинг место иде по м
2
 , 

 Није приложена основа поткровља у РДФ формату, 

 На ситуацији одвојити део за пешачку комуникацију од дела саобраћајнице за возила, за улазак у 

локале и стамбени део зграде, 

 Ситуацију урадити у складу са Копијом плана Службе за катастар непокретности (положај 

објекта на суседној парцели). 

 

 

 Како нису испуњени формални услови за даље поступање и како су утврђени недостаци у 

достављеном идејном решењу,  то је у складу са чланом 8. став 1. и  2.  Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем , одлучено је као у диспозитиву овог Закључка.

  

    Ако подносилац захтева  у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а накасније 30 

дана од дана његовог објављивања на интернету кроз ЦИС поднесе усаглашен Захтев не доставља 

документацију поднету уз захтев који је одбачен нити понова плаћа административну таксу. 

 

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

поново административну таксу. 

 

 Закључак доставити: подносиоцу захтева и надлежној служби ради објављивања на 

интернет страници органа. 

 

 Ако подносилац захтева не отклони недостатке у остављеном року овај орган ће донети 

закључак којим се захтев одбацити као непотпун. 

 

 

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

             3 дана од дана пријема закључка,  преко овог Одељења.  

                              

 

 

Обрадио:                                        

                          

     __________________                                                                                                                                                                             

Мирјана Матовић Марковић,                                                   

дипл. просторни планер 

 

         

          ШЕФ ОДСЕКА                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

  _______________________                                                           _____________________________ 

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


