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Л о з н и ц а 

 

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

Цветиновића из Београда-Савски венац, Ул. Ресавска број 68/7/13, поднет преко пуномоћника 

Драгана Пајића из Лознице за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног 

објекта на КП 8824 и 8825 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") и члана 3. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15 и 96/16) и Плана детаљне регулације блока 

између Ул. Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници (''Службени лист 

града Лознице'', број 06/2017), доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Миливоја Цветиновића из Београда-Савски венац, за издавање 

локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта на КП 8824 и 8825 КО Лозница, 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, Миливоје Цветиновић из Београда-Савски венац, обратио се овом 

органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

Уз  Захтев је достављено Идејно решење, геодетски снимак, пуномоћја, копија плана и уплате 

административних такси. 

 

 Захтев је примљен дана 04.07.2017. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен 

надлежном органу на поступање. 

 

             

 Члан  2, став 1. тачке  9) и 13) Закона о планирању и изградњи прописује: 

 

9) Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од 

површина предвиђених за друге јавне и остале намене, 

13) Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног 

или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима, 

 

 У Плану детаљне регулације блока између Ул. Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе 

Чарапића и Јована Цвијића у Лозници се наводи: 

У делу 2.5. Правила парцелације и препарцелације грађевинска парцела је дефинисана 

регулационом линијом према јавном простору, а међним линијама према суседним 

парцелама, 

У делу 3.2.1.4. Правила за парцеле грађевинска парцела дефинисана је регулационом 

линијом према јавном простору, међним линијама према суседним парцелама и 

аналитичко-геодетским елементима преломних тачака, 

 

 

 



 

 

У делу 4.3. Локације за које се препоручује израда пројекта парцелације или 

препарцелације за катастарске парцеле које не задовољавају површином, фронтом или 

планираном градњом, те је препорука да се пре изградње на овим парцелама 

приступи претходној парцелацији, тј. препарцелацији и то на КП, где су између 

осталих наведене и предметне катастарске парцеле 8824 и 8825 КО Лозница, 

Парцеле код којих је потребно уредити међу до улице, ради успостављања регулационе 

линије, где су између осталих наведене и предметне катастарске парцеле 8824 и 8825 КО 

Лозница, 

Према табели из важећег плана, Површине парцела јавног земљишта П7 представља 

Улицу Марије Бурсаћ која настаје од делова КП 8806/1, 8807, 8805, 8808, 8809, 8810, 8811, 

8815, 8816, 8819, 8823, 8824, 8825, 8830, 8782, 8788, 8789, 8790, 8795 и 8845 

Парцела П8 представља Улицу Васе Чарапића-део 1 која настаје од делова КП 8830, 8825, 

8826, 8827, 8912, 8910, 8907 и 5319 

 

На основу свега наведеног, поштујући Закон о планирању и изградњи  и важећи 

План детаљне регулације блока између Ул. Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе 

Чарапића и Јована Цвијића у Лозници који се директно примењује, потребно је 

извршити следеће корекције: 

 

 Одвојити део површина парцела које су предвиђене за јавно земљиште од дела који 

представља грађевинско земљиште, са наменом вишепородично становање са 

терцијалним делатностима у зони ужег градског центра и извршити спајање делова 

парцела које су предвиђене за изградњу пре издавања грађевинске дозволе, 

 На основу тога добиће се нова катастарска парцела, са новом површином, која ће дати 

однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне 

површине грађевинске парцеле и дати тачан % индекса заузетости. 

 

Достављено Идејно решење садржи следеће недостатке: 

 

 Индекс заузетости је рачунат према стању површина парцела из Листа непокретности, а 

не према важећем плану који предвиђа делове парцела који представљају грађевинску 

парцелу (део 3.2.1.4., Правила за парцеле). 

 

 

 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 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. 

     

   ОБРАДИО                                                                                              НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

Биљана Илић,                                                                                               Mилица Павловић, дипл. правник 
дипл.просторни планер 

 

 

 

                   ШЕФ ОДСЕКА 

Весна Стефановић, дипл .инж. грађ. 

 

                                            
 


