
 

 

Република Србија 

ГРАД  ЛОЗНИЦА 

Градска управа Лозница 

Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање 

Број: ROP-LOZ-17110-LOC-1/2016 

Заводни број: 353-130/2016-V 

Датум: 20.07.2016. године 

Л о з н и ц а 

 

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

Друштвa за производњу, промет и транспорт "ИНТЕРТРАНС", ДОО, Лозница, Кланички пут  66, 

поднет преко овлашћеног предузећа "МБМ РАД" ДОО, Лозница, Улица Жиће Марковића бб, за 

издавање локацијских услова за изградњу индустријске зграде на катастарској парцели број 4725/4  

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 и 145/14"), Уредбе о 

локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15 и 114/15), Правилника о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 

("Службени гласник РС број 23/15 и 77/15"), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15) и Плана генералне регулације за насељено 

место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број  3 и 12/2014),  доноси  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Друштвa за производњу, промет и транспорт "ИНТЕРТРАНС", 

ДОО, Лозница, Кланички пут  66, поднет преко овлашћеног предузећа "МБМ РАД" ДОО, Лозница, 

Улица Жиће Марковића бб, за издавање локацијских услова за изградњу индустријске зграде на 

катастарској парцели број 4725/4  КО Лозница, због недостатка у садржини достављеног Идејног 

решења за даље поступање по истом.           
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

                        Подносилац захтева  Друштво за производњу, промет и транспорт "ИНТЕРТРАНС", ДОО, 

Лозница, Кланички пут  66, поднет преко овлашћеног предузећа "МБМ РАД" ДОО, Лозница, Улица 

Жиће Марковића бб, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у 

диспозитиву Закључка.  

 

        Чланом 7. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

прописано је да по пријему захтева за издавање локацијских услова надлежни орган проверава 

испуњеност формалних услова за поступање по поднетом захтеву, односно проверава да ли је: 

1) надлежан за поступање по захтеву 

2) захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке 

3) уз захтев приложено идејно решење 

4) уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде 

               

Када је у питању ИДР недостаци се огледају у следећем: 

 

- Изјаснити се прецизније о каквом објекту се ради, односно која је намена будућег објекта па у 

складу са тим урадити Ситуацију, приказати паркинг места, а на основу тога ће бити тражени 

услови од потребних имаоца јавних овлашћења за пројектовање и прикључење. 

- Није испоштовано минимално растојање објекта од бочних граница парцеле од 5,0 м 

- Приказати на Ситуацији да ли је испоштовано минимално растојање објекта од бочних суседних 

објеката од 10, 0 м 

  



  

 

   

 Како постоје недостаци у садржини у достављеном Идејном решењу  за даље поступање 

по истом,  то је у складу са чланом  8. став 1.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, 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.  

 

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.просторни планер 

 

         

           ШЕФ ОДСЕКА                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

  _______________________                                                           _____________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                                              Милица Павловић, дипл.правник 

 
 


