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Л о з н и ц а 
 

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

Градска управа, Улица Карађорђева бр. 2, Лозница, чији је пуномоћник ЈП „Лозница Развој“ за издавање 

локацијских услова за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. 4857/4 и деловима к.п. 4857/5 и 

4857/20 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, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 

68/19), Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лозница'', број  3/2014 и 

13/2018) и Потврђеног Урбанистичког пројекта (Потврда број 353-84/2020-V, од 22.12.2020),  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, Града Лознице- Градска управа, Улица Карађорђева бр. 2, Лозница, чији је 

пуномоћник ЈП „Лозница Развој“ за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичне стамбене зграде на 

к.п. 4857/4 и деловима к.п. 4857/5 и 4857/20 КО Лозница, због недостатака у достављеном Идејном решењу 

(ИДР). 

 
 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 
 

Подносилац захтева, Град Лозницa – Градска управа, Улица Карађорђева бр. 2, обратио се овом 

органу, преко пуномоћника ЈП „Лозница Развој“, захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву 

закључка. 

 

На захтев овог Одељења за издавање услова у погледу мера заштите од пожара и експлозије, 

упућени електронским путем дана 18.01.2021. године, МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу је у 

законом прописаном року одговорило следеће: 

  

 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, 

Одељење за ванредне ситуације Шабац, извршило је преглед захтева и идејног решења достављеног овом 

органу у име инвеститора Града Лозница, ул. Карађорђева бр.2, у поступку издавања локацијских услова 

у оквиру обједињене процедуре електронским путем, за издавање услова у погледу мера заштите од 

пожара, у складу са чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр.115/20), за 

изградњу стамбеног објекта социјалног становања, спратности П+3, бруто површине 1111,45м
2
, на 

катастарским парцелама бројеви 4857/4, 4857/5 и 4857/20 КО Лозница, и утврдило да се ови услови не 

могу издати без прибављених услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и 

експлозија у складу са чланом 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр.115/20). 
 

 

 

Како су утврђени недостаци, то је у складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка. 

 

 

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

административну таксу. 
 

 

 



 

 

 

 

 

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. 
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