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Л о з н и ц а 

 

 

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

Павловић из Београда (Звездара), Улица Кајмакчаланска број 58, чији је пуномоћник 

Вера Митровић Дишић, за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног 

стамбено-пословног објекта у непрекинутом низу са прикључним гасоводом, МРС и 

УГИ на КП 8939 у 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, 145/14,83/2018,31/19 и 37/19") и члана 3. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15, 96/16 и 120/2017) и Планом 

детаљне регулације блока између Улица италијанских добровољаца, Трга Ане Богићевића и Улица 

Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници (''Сл.лист града Лозница'', бр. 26/16) и Планом генералне регулације 

за насељено место Лозница ("Сл. лист града Лознице, бр. 3/2014 и 13/2018), доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Татјане Павловић из Београда (Звездара), Улица 

Кајмакчаланска број 58, чији је пуномоћник Вера Митровић Дишић, за издавање локацијских 

услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта у непрекинутом низу са 

прикључним гасоводом, МРС и УГИ на КП 8939 у 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, Татјанa Павловић из Београда, обратио се овом органу захтевом за 

издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

Уз  Захтев је достављено Идејно решење, геодетски снимак, пуномоћје,копија плана и лист 

непокретности, информациај о локацији и уплате административних такси. 

 

 Захтев је примљен дана 20.09.2019. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен 

надлежном органу на поступање. 

 

 Достављено ИДР садржи следеће недостатке: 

 

 Нулта кота терена је кота испред улаза у објекат, максимална кота 1,2м од нулте коте, 

 Висина објекта-од нулте коте до коте слемена, 

 Приказано степениште код улаза у објекат које је увучено је саставни део објекта, 

 Треба укинути испад на фасади изнад рампе приказан у изгледима, 

 Дужина рампе означене бр. 7 и 16 нису нагиба 15% као што је приказано у цртежу, 

 Избрисати надстрешницу изнад улаза у локал на углу, пошто није на минималној висини од 4,0м 

изнад тротоара, 

 Решити приступ котларници и посудама за отпад, 

 Подрумска етажа прелази дозвољених 80% површине парцеле, 

 Приказати у табели укупну површину пословног простора са припадајућим деловима, 

 Недостаје још једно паркинг место, локал веће површине, 



 

 

 

 Дужина испада који прелазе регулациону линију може бити максимално 1,0м, што овде није 

случај, 

 Искотирати препусте на фасади, 

 Повлачење повученог спрата од 1,5м не мора се поштовати у делу објекта који чини непрекинути 

низ, обавезно на међу (калкански зид), 

 Делови повученог спрата према унутрашњем дворишту се морају испоштовати од 1,5м, 

 Излазак из станова на терасе повученог спрата нису дозвољене. 

 

 

 

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. 

 

 

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                             ШЕФ ОДСЕКА   

              

Биљана  Илић,                                                                  Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

                                                              НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                                    Владан Трипковић,  

                                                                                                                    дипл.простор.план. 

 

 


