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Л о з н и ц а 

 

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

Заграђанина из Лознице, Хајдук Станка 8 за издавање локацијских услова за изградњу 

вишепородичног стамбеног објекта (породично становање компатибилно вишепородичном са макс 6 

стамбених јединица) на почетку низа гасним прикључком, регулационим сетом и унутрашњом гасном 

инсталацијом на кат.парцели 5727/5 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 и 9/2020") 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 03/20104 и 13/2018), доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Николе Заграђанина из Лознице, Хајдук Станка 8 за издавање 

локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта (породично становање компатибилно 

вишепородичном са макс 6 стамбених јединица) на почетку низа гасним прикључком, регулационим сетом и 

унутрашњом гасном инсталацијом на кат.парцели 5727/5 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, Никола Заграђанин из Лознице, Хајдук Станка 8, обратио се овом органу 

захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

Уз Захтев су достављена Идејна решења, пуномоћје, геодетски снимак и уплате административних 

такси. 

 Захтев је примљен дана 28.12.2020. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен 

надлежном органу на поступање. 

 

• Како се ради о објекту који се налази у прекинутом низу (почетак низа), обезбедити обострану 

сагласност за изградњу на заједничкој међи, 

• Означити север у ситуацији, бројеве суседних кат.парцела и објекте ако постоје, 

• Габарит планираног објекта у ситуацији и легенди означити једном бојом, а еркере искотирати и 

означити другом бојом (према правилима из важећег плана за еркере према предњем, задњем и 

јужном дворишту), 

•  Како је према пројекту парцелације формиран приступни пут са окретницом (за 5 парцела) дати 

ширину приступног пута,  

• Не могу се формирати прозорски отвори према заједничкој међи (северни изглед)-ускладити основе 

са изгледима, 

• Спратност планираног објекта је Пр+2+Пс, а не Пр+2+По како је уписано у ситуацији и на 

графичким прилозима. 

 

 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.  

  

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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