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Л о з н и ц а 
 

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

Лознице, Булевар Доситеја Обрадовића 48/1/3, за издавање  локацијских услова за изградњу 

помоћног објекта на КП 15603 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 поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', 

број 113/15) и Планом генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', 

број  3/14 и 12/2014) доноси,  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Мариа Бојића из Лознице, Булевар Доситеја Обрадовића 48/1/3, за 

издавање  локацијских услова за изградњу помоћног објекта на КП 15603 КО Лозница, због недостатака 

у достављеном ИДР за даље поступање по истом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

                        Подносилац захтева Марио Бојић из Лознице, Булевар Доситеја Обрадовића 48/1/3, 

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 

 

На основу достављеног ИДР, овај орган је утврдио недостатке који се огледају у следећем: 

 

 У прилогу 0.5. Општи подаци о објекту, категорија објекта А не одговара према поднетом 

захтеву, као ни класификациони број који се односи на пољопривредне зграде, јер се ради 

о помоћном објекту, за који није предвиђена ознака категорије нити класикикационог 

броја. 

 Према важећем плану, намена предметне катастарске парцеле је породично становање у 

приградским зонама, у складу са тим прилагодити и намену планираног помоћног објекта 

који ће бити у функцији стамбеног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и 

објекте на суседним парцелама. 

 Према члану 2., тачка 24., Закона о планирању и изградњи,  помоћни објекат јесте објекат 

који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен или 

може бити саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гаража, остава..) 

 Исправку у смислу тачног навођења објекта који се планира градити извршити на свим 

местима у којима се наводи у ИДР. 

 У прилогу 0.5. Општи подаци о објекту, у делу прикључци на инфраструктуру, 

прикључак на ЕД допунити са вршном снагом 



 

 

 

 Ситуација мора бити јасније уцртана са свим својим елементима, обавезна регулациона и 

грађевинска линија, приказати сва потребна удаљења, индекс заузетости, проценат 

зелених површина (На основу правила грађења који су садржани у издатој Информацији о 

локацији 353-3-40/2016 од 23.03.2016.) 

 

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 администратинвна 

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 

 
 


