
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                             Шифра предмета:ПЛИ.1.4. 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 
И ПЛАНИРАЊЕ 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ 
 
 
А) ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ 
  
 1. АДРЕСА (подаци се уносе ако постоје) 
 
 улица________________________________________________________________ 
 
 кућни број____________________________________________________________ 
  
 место________________________________________________________________ 
 
 2. ПАРЦЕЛА/ПАРЦЕЛЕ 
  
 број катастарске парцеле _______________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 катастарска општина ___________________________________________________ 
 
Б) ПОДАЦИ О МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊИМА ГРАДЊЕ 
     (на основу планоског документа) 
 
 3. ВРСТА РАДОВА 
 

 
 
изградња __________________________________________________________ 
                                     
 

  
Доградња___________________________________________________________ 

  
Реконструкција______________________________________________________ 

  
Надзиђивање _________________________________________________објекта 

 
 
изградњу помоћног објекта __________________________________________ 
                                                          (навести објекат) 
(ограда, бунар, гаража, економски објекти, септичке јаме, оставе, цистерне за 
воду и сл.)   
 

  
за инфраструктурне објекте___________________________________________ 
 

 
за промену намене земљишта из пољопривредног у грађевинско 
 



 за промену намене земљишта из шумског у грађевинско 
 

 
 
за промену намене простора___________________________________________ 
(стамбеног, пословног, таванског и сл.) 
 

 
Урбанистички пројекат 
 

 
Пројекат парцелације  
 

 Пројекат препарцелације  
 

 
О условима за исправку граница суседних парцела 
 

 Спајање суседних парцела истог власника 
 

 
 

 
В) ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 
 
 4. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/ПОСЛОВНО ИМЕ _______________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________ 
 
 5. АДРЕСА/СЕДИШТЕ ___________________________________________________ 
 
 6. ЈМБГ(број пасоша за странце)/МАТИЧНИ БРОЈ____________________________ 
 
 7. ПИБ (за правно лице)_________________________________________________ 
 
Г) ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ 
 

 
копија плана парцеле са свим цртаним објектима на парцели, која не може бити 
старија од 30 дана, а коју издаје Служба за катастар непокретности Лозница 

 
лист непокретности које издаје Служба за катастар непокретности Лозница 

 
доказ о уплати административне таксе у износу од:1.350,00 динара(физичко 
лице)/4.150,00 динара (правно лице) на рачун бр.840-742341843-24 позив на 
бр.97 18-059, прималац Буџет Града Лознице  

 
Д) ПРАВНИ ОСНОВ 
 
 Члан 53. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09,81/09-
исправка,64/10-ОдлукаУС, 24/11,121/12,42/13-Одлука УС,98/13-Одлука УС,132/14,145/14) 
 
 Информацију о локацији издаје Одељење за урнбанизам у року од 8(осам) дана, од 
дана подношења уредног захтева. 
 
У Лозници, ________201__.год. 
        ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
 
       ______________________________ 
 
       ______________________________ 
 
       контакт тел.____________________ 
       (име и презиме и потпис подносиоца   
               захтева/законског заступника правног лица) 
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