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Л о з н и ц а 

 

 

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

Милићевића из Новог Села, Улица Маршала Тита број 54, чији је пуномоћник Невена 

Јанковић за издавање локацијских услова за изградњу економског објекта-зграда за 

пољопривредне производе на КП 1885/1 у КО Ново Село, 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, 31/19 и 37/2019"), Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15 и 96/16 и 

120/2017) и Просторног плана града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број  13/2011), доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Драгана Милићевића из Новог Села, Улица Маршала Тита 

број 54, чији је пуномоћник Невена Јанковић за издавање локацијских услова за изградњу 

економског објекта-зграда за пољопривредне производе на КП 1885/1 у КО Ново Село, због 

недостатака у достављеном ИДР за даље поступање по истом.                 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

                       Подносилац захтева, Драган Милићевић из Новог Села, обратио се овом органу захтевом 

за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

У предмету је достављено идејно решење, пуномоћје, геодетски снимак и уплате 

административних такси за издавање локацијских услова. 

 

 Захтев је примљен дана 30.09.2019. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен 

надлежном органу на поступање. 

 

 Намена кат.парцеле је пољопривредно земљиште (ратарско земљиште) на којем се могу градити 

објекти: 

 

- магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти за смештај 

пољопривредне механизације, објекти за производњу воћа и поврћа у затвореном простору 

(стакленици, пластеници), објекти за производњу гљива, рибњаци, сушаре за воће и поврће, 

хладњаче, објекти за финалну прераду пољопривредних производа и објекти намењени за 

интензиван узгој стоке, перади и крзнаша (фарме, кланице и сл.). 

Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње изван грађевинског подручја, могу да 

се граде само за властите потребе и у функцији обављања пољопривредне делатности.  

 

 

 



 

Типологија објеката 

Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти (стамбени и 

производни) или групације слободностојећих објеката међусобно функционално повезаних 

(производни). 

Правила за формирање комплекса 

Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа изградња објеката у функцији примарне 

пољопривредне производње утврђује се зависно од врсте и интензитета производње према 

следећим условима: 

пољопривредни објекти минимална величина комплекса 

– за сточарску производњу 2ha 

– за узгој перади и крзнаша 0,5ha 

– за ратарску производњу на поседу 1ha 

– за узгој воћа и поврћа на поседу 1ha 

– за виноградарство на поседу 0,5ha 

– за узгој цвећа на поседу 0,25ha 

Максималан степен заузетости земљишта под објектима је 50%, а макс. спратност П+Пк. 

- У складу са овим правилима грађења из плана, потребно је прилагодити ИДР према важећем 

плану. 

 Минимално удаљење од границе кат. парцеле 1885/3 у КО Ново Село мора бити најмање 2,0м, 

 Исправити податак о броју парцеле, наводи се 1885/1 и 1855/1 КО Ново Село, као и спратност Пр 

и Пр+1, 

 Општи подаци о објекту, уместо "Чокешина", треба да стоји "Ново Село", 

 Основни подаци о објекту и технички опис у делу БП објекта не одговара нумеричком и 

графичком делу ИДР, 

 Исправити податак о степену заузетости и проценту зелених површина на парцели. 

 

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 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. 

 

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,  а преко овог Одељења. 

 

   
  ОБРАДИО                ШЕФ ОДСЕКА                 
Биљана  Илић,                                                    Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

                                            НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА                    
                                                                                                       Владан Трипковић,  

                                                                                                       дипл.простор.план. 

 

 


