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Л о з н и ц а 

 

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

АЛЕКСАНДЕРА ИЗ ЛОЗНИЦЕ, Улица Орловачки пут бб, Руњани, поднет преко 

пуномоћника Љиљане Лукић из Лознице за издавање локацијских услова за 

реконструкцију и доградњу постојећих стамбених објеката на КП 12767 КО Лозница, на 

основу члана 8. 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 генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број  

3/2014 и 12/2014), доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ПАНТИЋ АЛЕКСАНДЕРА ИЗ ЛОЗНИЦЕ, за издавање 

локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећих стамбених објеката на КП 12767 

КО Лозница, због недостатака  у  садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по 

истом.                 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                       Подносилац захтева, АЛЕКСАНДЕР ПАНТИЋ ИЗ ЛОЗНИЦЕ, обратио се овом органу 

захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

Уз  Захтев је достављено Идејно решење, пуномоћје, копија плана са преписом листа 

непокретности и уплате административних такси за буџет РС и ЦЕОП. 

 

 Захтев је примљен дана 30.12.2017. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен 

надлежном органу на поступање. 

 

Достављено ИДР садржи следеће недостатке: 

 

 Из приложеног идејног решења се не види да се постојећи објекти предвиђени за реконструкцију 

тј. доградњу задржавају делимично или у целости, те уколико се постојећи објекти не задржавају, 

као што је приказано у приложеном идејном решењу захтев би требао преиначити у изградњу 

новог објекта а не реконструкцију и доградњу постојећих објеката.  

 Уколико је пак реч о реконструкцији и доградњи постојећих објеката, у идејном решењу треба да 

је то и недвосмислено представљено тако што би се у графичком делу планираног стања 

приказали постојећи објекти или њихови делови који се задржавају, а графички део је неопходно 

допунити посебним графичким прилозима постојећег стања објеката који се реконстришу, 

односно дограђују 

 У идејном решењу, на приказаној ситуацији, нису искотирана удаљења од суседних објеката на 

суседним парцелама и од суседних објеката на предметној парцели (мин. 4м) 



 Удаљење између грађевинске и регулационе линије није искотирано управно на обе линије 

 На ситуацији нису приказане зелене површине (мин 30%) и паркинг место  

 Недостаје Захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем (са 

приказом вршне снаге) пошто је реч о проширењу површине објекта и проширењу капацитета, 

који се упућује имаоцу јавних овлашћења у делу снабдевања електричном струјом 

 Главна свеска не поседује Одлуку о одређивању главног пројектанта од стране инвеститора 

 Главна свеска не поседује Изјаву главног пројектанта о усаглашености главне свеске и пројекта 

архитектуре 

 Главна свеска не поседује сажети технички опис 

 Пројекат архитектуре не поседује Решење о одређивању одговорног пројектанта 

 Пројекат архитектуре не садржи Изјаву одговорног пројектанта пројекта архитектуре да је 

пројекат урађен у складу са Законом о планирању и изградњи и у складу са прописаним и 

утврђеним мерама и препорукама за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат 

израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева 

 

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 

и накнада за Централну евиденцију.  

 

 

   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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