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Л о з н и ц а 

 

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву "ЂУКИЋ"ДОО из 

Лознице, Луке Стевића бб чији је пуномоћник Владимир Павловић, за издавање локацијских 

услова за изградњу стамбено-пословног објекта-две фазе са прикључним гасоводом, мрс и гасном 

котларницом на КП 5051/2 и 5051/3 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, 31/2019,37/2019,9/2020 и 52/21") 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 "ЂУКИЋ"ДОО из Лознице, Луке Стевића бб чији је пуномоћник 

Владимир Павловић, за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта-две фазе 

са прикључним гасоводом, мрс и гасном котларницом на КП 5051/2 и 5051/3 у КО Лозница, због 

недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом.   

             

О б р а з л о ж е њ е 
 

                       Подносилац захтева, ЂУКИЋ"ДОО из Лознице, обратио се овом органу захтевом за издавање 

локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

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

 

 Захтев је примљен дана 23.06.2021. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен надлежном органу 

на поступање. 

 

Недостаци у Идејном решењу: 

 

 

• Фазна изградња подразумева изградњу делова објеката који представљају  техничко- технолошку 

целину, који се могу самостално користити. Не може се планирати фазна изградња а не предвидети 

све функционалне делове објекта у свакој фази (степениште, лифт и др.). Такође, није решен приступ 

паркинг местима у подрумској етажи за фазу 1, јер је рампа предвиђена за изградњу у фази 2. 

• Уколико се планира фазна изградња морају се одвојити нето и бруто површине сваке фазе (нумеричка 

документација), 

• Уколико се планира наставак изградње (а није фазно) поступак се спроводи кроз измену локацијских 

услова због измене грађевинске дозволе, 

• Због величине објекта потребно је предвидети дилатацију, 

• Према плану саобраћаја, регулације и нивелације (Лист 5.9.) и издатој информацији о локацији удаљење 

грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле износи 10,0м што овим ИДР није ипоштовано 

(искотирано на 5,0м), 

• Није испоштовано минимално повлачење у односу на фасаде од 1,5м код повученог спрата, 

• Приказати на посебној ситуацији оправданост зелених површина (у м2), 

• Није планирано дечије игралиште, које је обавезно за објекте са више од 10 станова, 

• Јасно приказати у ситуацији-основа приземља (основни габарит објекта) и да је на свим деловима 

испоштовано удаљење са бочних страна објекта ¼ висине (19,60/4), основу спрата и основу повученог 

спрата (различитим бојама), 

• Графички приказ основе подрума, а не основе гараже како се наводи, 



 

 

 

• Испоштовти испаде-еркери, доксати, балкони,улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл. 

(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) према предњем и бочним 

двориштима јасно приказати однос основни габарит објекта-еркери, искотирати и дати објашњење у 

техничком опису, а према правилу из важећег плана, 

 

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 бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања грађевинске линије од 

бочне границе од 2,00 м) - 0,50 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде 

изнад приземља; 

-на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања грађевинске линије од 

бочне границе од 2,50 м) - 0,90 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде 

изнад приземља; 

-на делу објекта према бочном дворишту осталих оријентација (најмањег растојања грађевинске линије од 

бочне границе од 2,50 м) - 0,8 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 

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; 

 

• Како објекат на кат.парцели 5051/1 КО Лозница делом прелази и на предметну кат.парцелу описати како је 

то решено и дати јасно приказану линију кат.парцела 5051/2 и 5051/3, 

• Уписати статусе постојећих објеката на суседним парцелама, 

• Спратност уписати у ситуацији, 

• Навести број недостајућих паркинг места и у главној свесци, 

• Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности има различит однос, навести ако се ради о 

административно-пословним објектима где је однос-1ПМ на 60м2 продајног простора, 

• Како није дозвољено директно паркирање са јавне површине, колске улазе преко интерне саобраћајнице 

приказати са стрелицама (начин уласка), 

• Гас сет са оградом искотирати на прописаном удаљењу и дати висину ограде у ситуацији. 

 

 Како постоје недостаци у Идејном решењу 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. 

 

 

 Обрадио 

 

Биљана Илић, дипл.простор.план. 

 

 

      ШЕФ ОДСЕКА                 НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

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

 

                                                                                                      

                                                           

 


